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Sammanfattning 

“... jag blir väl halshuggen ibland när man säger, det här är bara ett jobb, det måste inte vara 

ett kall”. Socialt arbete har genom historien förknippats med uppoffringar och att åsidosätta sig 

själv. Tidigare forskning på området visar att det är ett utsatt yrke där de professionella själva 

riskerar att hamna i ohälsa, mestadels på grund av de organisatoriska belastningarna. Det lämnar 

den professionelle till att själv många gånger hantera de krav och påfrestningar som yrket 

innebär. Det blir då viktigt för professionella att ha ett sätt att hantera sin tillvaro för att nå en 

hållbar fysisk och psykisk hälsa. 

Som socionomstudenter ser vi genom utbildningen en avsaknad gällande tydliga och 

fungerande verktyg för de professionella i mötet med klienter. Vår upplevelse är att det inte 

förs tillräckliga resonemang kring vikten av den professionellas hälsa genom yrkeslivet. Syftet 

med studien är därmed att undersöka hur professionella i klientnära socialt arbete beskriver att 

de använder sig av hanteringsstrategier i sin yrkesroll för att vara hållbar genom ett helt 

arbetsliv. De frågor studien syftar att besvara är vad professionella har för synsätt om sin egen 

hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv, hur de använder sig av hanteringsstrategier för ett varaktigt 

yrkesliv samt hur de professionella reflekterar över sin yrkesroll. Studien bygger på kvalitativ 

metod där fem professionella inom klientnära socialt arbete intervjuats. Genom konventionell 

innehållsanalys bearbetades materialet där det i empirin kan utläsas följande kategorier: hållbar 

hälsa, kognitiva hanteringsstrategier, praktiska hanteringsstrategier, professionsrollen, 

energiförtjänster och energiförluster. Föregående kategorier analyseras i studien både som risk- 

och skyddsfaktorer för ett hållbart yrkesliv, vilket är det genomgående temat i resultatet.  
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1. Inledning 

 
“Risken är att vi står där med svikna ambitioner, trötta kroppar, tomma hjärnor, en cynisk 

självbild och en förbrukad självkänsla. Men om vi gör oss själva uppmärksamma på denna 

utsatthet behöver det inte bli så”. (Carlander & Wedeen, 2019, s.19).  

 

Carlander och Wedeen (2019) menar att professionella inom socialt arbete är en utsatt 

yrkesgrupp som möter många drabbade klienter i svåra situationer inom verksamheter som 

bland annat skola, vård, rättsväsendet och socialtjänst. Enligt Försäkringskassan (2014), 

Statistiska Centralbyrån (2019) och Kruse (2016) är det mest utmanande arbetet olika 

kontaktyrken där man som professionell dagligen möter klienter. Hochschild (2003) beskriver 

hur kontaktyrken kan jämföras med att arbeta tungt med kroppen, med anledning av vad 

emotionsnära arbete kräver. Det är lätt att professionella i socialt arbete förringar graden av sin 

egen utsatthet, menar Carlander och Wedeen (2019). De skriver att professionella med hjälp av 

rätt verktyg kan hantera utsattheten på ett bra sätt, vilket kan bidra till en hållbarhet i yrket. 

Meeuwisse och Swärd (2016) skriver att det sociala arbetet har sin grund i filantropin och det 

frivilliga arbetet med utsatta människor i alla tider har engagerat människor på olika sätt. 

Carlander och Wedeen (2019) skriver att det sociala arbetet historiskt setts som ett “kall”. Det 

har förknippats med uppoffringar, att göra allt för sitt arbete även på bekostnad av sig själv 

exempelvis sämre villkor och löner.  

 

För ett yrkesliv i ett många gånger tungt arbete är det viktigt för den professionelle att hitta egna 

sätt att hantera tillvaron. Carlander och Wedeen (2019) menar att människan eftersöker 

hanteringsstrategier för att orka och stå ut, vilka de beskriver som överlevnadsstrategier. 

Möjligheter att hantera de yttre och inre krav som möter en människa är viktigt, skriver Lazarus 

och Folkman (1984). De hävdar att det sker en anpassning av tankar och beteenden för att kunna 

hantera en för individen alltför kravfylld situation. De professionella själva beskrivs av 

Carlander och Wedeen (2019) som sitt främsta verktyg i arbetet. I egenskap av professionella 

är vi hantverkare i socialt arbete. Som hantverkare är det viktigt att ta hand om och vårda de 

egna verktygen så de kan vara till hjälp att bära de professionella. Foreman (2018) betonar en 

god fysisk och psykisk hälsa som en viktig bas för utförande av arbetet.  

 

Resultatet av en longitudinell studie som genomförts med 12 socionomstudenter om deras 

upplevelse av övergången från universitetet till det praktiska arbetet, visar ett återkommande 

tema hos deltagarna. De har känt sig oförberedda för det praktiska arbetet. Studenterna 

upplevde sig ha saknat praktiska kunskaper för att hantera sig själva i svåra samtal med klienter 

(Tham & Lynch, 2017). Ponnert och Svensson (2019) skriver om socionomutbildningen som 

bred och att socionomen kan mycket på olika områden, men är inte specialist på något. Clance 

och Imes (1978) beskriver ett begrepp som kallas ”Impostor syndrome” eller bluffsyndromet. 

Det har visat sig att högpresterande och framgångsrika personer kan se sig själva som 

ointelligenta och en bluff i sin yrkesroll eller position. Carlander och Wedeen (2019) menar att 

det är vanligt förekommande idag och ungefär 70% av deltagare i en studie beskrev sig som 
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rädda att någon skulle komma på dem, att de kände sig som en bluff.  Vid osäkerhet i 

yrkesrollen kan de professionella utveckla en överkompensation, som är en hanteringsstrategi, 

även om ett väl arbete utförs. Egenskaper en socionom behöver i sin yrkesroll är enligt Ponnert 

och Svensson (2019) en tilltro till sin egen förmåga och kompetens.  

 

I en rapport från Arbetsgivarverket (2016) menar myndigheten att de som arbetar i kontaktyrken 

löper stor risk att hamna i långa sjukskrivningar. Arbetsområdet har tydliga kopplingar till 

varaktig ohälsa menar även Försäkringskassan (2013). Rapporten från Försäkringskassan visar 

på en ökad risk att insjukna i psykisk diagnos om man dagligen arbetar klientnära, vilket 

myndigheten definierar som stress, ångest, depression och utbrändhet. Psykisk ohälsa ökar allt 

mer, enligt Arbetsgivarverket (2016), där konsekvensen många gånger blir långvariga 

sjukskrivningar.  

 

Vi har funnit mycket forskning som behandlar utbrändhet och stress kopplat till socialt arbete 

och även om friskvårdens betydelse. Den kunskapslucka vi uppmärksammat är ett 

hållbarhetsperspektiv för de professionella om hur de kan hantera och förebygga både fysisk, 

men till största delen psykisk ohälsa inom socionomyrket. I tidigare forskning hade vi önskat 

se ett mer lösningsorienterat perspektiv för de professionella. Under socionomprogrammet 

studeras förhållningssätt, lagar och verksamheter rörande människor i utsatthet. Alla människor 

kan finna sig själva i svåra situationer som kan handla om olika former av utsatthet exempelvis 

ekonomiska påfrestningar, missbruk och våld. I utbildningen hade vi önskat en större del om 

de professionellas utsatthet och hur vi själva ska förhålla oss och hantera det vi möter i vårt 

kommande arbetsliv. Lazarus och Folkman (1984) samt Carlander och Wedeen (2019) menar 

att professionella, för att må bra, behöver hitta egna sätt att hantera sig själva för att kunna göra 

nytta och stötta människor i svåra livssituationer. Då behövs praktiska verktyg och skyddande 

tankesätt. Inför vår examen och kommande profession eftersöker vi de kunskaper som kan 

hjälpa oss vara hållbara i vår blivande yrkesroll. 

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur professionella i klientnära socialt arbete beskriver att 

de använder sig av hanteringsstrategier i sin yrkesroll för att vara hållbar ett helt arbetsliv. 

 

Frågeställningar: 

• Vad har professionella för synsätt om sin egen hälsa ur ett hållbarhetsperspektiv? 

• Hur använder sig professionella av hanteringsstrategier för ett varaktigt yrkesliv?  

• Hur reflekterar professionella över sin yrkesroll?  
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2. Avgränsningar och begreppsförklaring 
 

Följande förklaringar syftar till att klargöra för läsaren vad som innefattas i begreppen, vilka 

avgränsningar som gjorts och reflekterats över samt hur de kommer användas i studien. 

 

Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att undersöka professionella som dagligen arbetar med klienter i 

utsatthet. Medverkande i studien har valts ut med anledning av att de arbetat minst fem år inom 

yrket, samt är verksamma i Norrland. Avgränsningen gjordes för att få ta del av de 

hanteringsstrategier som de professionella har samlat på sig och tagit med sig genom 

erfarenheter i yrkeslivet. Med tanke på studiens tidsplan och omfattning har beslut om en 

begränsning på fem intervjupersoner tagits. Studiens intervjupersoner har valts efter möjliga 

yrkesval för blivande socionomer.  

 

Professionell och klient 
De personer som deltar i studien har vi, oavsett yrkestitel, valt att kalla för professionell eller 

intervjuperson oberoende av vilken verksamhet den professionelle är verksam inom. I studien 

benämns klientnära arbete även som kontaktyrken vilket även Carlander och Wedeen (2019) 

samt Försäkringskassan (2014) använder sig av. Med det ämnar vi beskriva den direktkontakt 

mellan professionell och klient det sociala arbetet ofta innebär. I studien benämns utsatta 

individer som de professionella möter i sitt arbete som klient, då begreppet inkluderar både 

brukare, patienter och elever. Ingen specifik koppling mellan verksamheter och 

intervjupersoner ska därmed gå att härleda till särskilda delar av studien.  

 

Hälsa och hållbarhet 
Folkhälsomyndigheten (2019) skriver att WHO definierar hälsa med ett läge av välbefinnande; 

psykiskt, fysiskt och socialt. Vidare ger Folkhälsomyndigheten (2017) följande 

begreppsförklaring till psykisk hälsa: det handlar om att kunna realisera den egna potentialen, 

vara effektiv i sin sysselsättning och ha förmågan att vara med och bidra till samhället. 

Carlander och Wedeen (2019) menar att de strategier som skapas hjälper en individ att stå ut 

och orka i längden. Sammantaget åsyftas med begreppet hållbarhet i studien, den fysiska och 

psykiska hälsan, där det handlar om att hålla en god hälsa både i arbetet och privat sett ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

 

Hanteringsstrategier 

I vår studie har vi valt att använda oss av begreppet hanteringsstrategier, vilket innefattar både 

praktiska, kognitiva, samt omedvetna strategier. Begreppet ’coping’ används av bland andra 

Lazarus och Folkman (1984) som definierar det som att en individ försöker hantera inre och 

yttre krav. Detta genom att anpassa sitt beteende och kognition då utmaningar och krav har 

större omfattning än individens kapacitet. Carlander och Wedeen (2019) menar att det är en 

persons egen upplevelse och känslor som styr strategierna och inte specifika situationer. I 

tidigare forskning och artiklar där benämningen ’coping’ påträffas har vi valt att även inkludera 

dessa i vår studie med benämningen hanteringsstrategier. 
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3. Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning på området utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Uppdelningen av litteratur har utgått från funnet material som bedömts vara 

relevant efter syftet. Genom databaser, böcker, artiklar och rapporter har litteraturen 

inhämtats från forskare, författare och myndigheter.  

 

Socialt arbete 
Arbete har ett grundläggande värde för människor, men hur viktigt arbetet är värderas olika 

skriver Aronsson et al. (2012). I sin bok återger de fem utgångspunkter för arbetsmotivation 

som Hackman och Oldham kommit fram till i forskning. Meningsfullhet, arbetet behöver vara 

meningsfullt och göra skillnad för människor. Syfte, den anställde behöver kunna identifiera sig 

med sina uppgifter och se dem som en del i en helhet. Självbestämmande, den anställde behöver 

uppleva frihet i sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Utveckling, en förutsättning för utveckling 

hos anställda är att dennes resurser i form av kunskap och kompetens tas tillvara på av 

organisationen i det dagliga arbetet. Feedback, få någon form av återkoppling över det utförda 

arbetet, från exempelvis chef, ledning och klienter (Aronsson et al., 2012). Socionomyrket är 

på ett sätt ett vanligt arbete, enligt Ponnert och Svensson (2019), men samtidigt kräver det ett 

extra engagemang i mötet med människor där det handlar om att vara en medmänniska och mer 

därtill. Författarna menar att grundläggande för socialt arbete är att vilja bidra till förändring 

och göra gott. 

 

Grunden i socialt arbete är enligt Meeuwisse och Swärd (2016) altruistiskt och handlar om att 

göra gott för andra. Collins (2008) skriver att en stor del forskning när det gäller socialt arbete 

handlar om stress och det negativa kring yrkets område. Stress är idag en integrerad del i arbetet, 

menar Kalliath och Kalliath (2014), vilket också bekräftas av Collins (2008). Collins väljer 

dock i sin artikel att lyfta det positiva i socialt arbete och skydd som finns för att minska den 

stress som de professionella upplever. Skyddet kan exempelvis vara olika hanteringsstrategier, 

stöd från andra och individuella skillnader hos socialarbetare. Kruse (2016) menar att alla är, 

och reagerar, olika på grund av att man är olika som personer. En del har lätt att ta med sig 

arbetet hem, medan andra har hittat ett sätt att lämna det till nästa dag.   

 

Ponnert och Svensson (2019) skriver att socialt arbete är svårt och komplext. En socionom ska 

förhålla sig till sin organisation, klienter, sig själv, sina erfarenheter och professionaliteten, 

vilket kan leda till en osäkerhet i arbetet. Författarna skriver att en socialarbetare behöver kunna 

känna osäkerhet och samtidigt hitta ett sätt att hantera det, så det inte leder till en oförmåga att 

agera. Det finns en vinning i att acceptera osäkerheten till viss del eftersom den kan leda till 

ökade möjligheter för de professionella att lyssna in och respektera klienterna, i jämförelse med 

en person som är säker på allt och då kan missa klientens perspektiv. Även om socionomen kan 

uppleva en osäkerhet i sitt arbete är det viktigt att känna en trygghet i sin kompetens, vilket inte 

betyder att veta och kunna allt utan också vara ödmjuk i att inte alltid ha rätt och veta bäst 

(Ponnert & Svensson, 2019).  
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I senare studier, skriver Carlander och Wedeen (2019) att upp till 70% av deltagarna återger en 

upplevelse om att kunna beskrivas som en bluff och en oro för att någon ska komma på den 

professionelle, vilket särskilt kan ske under studietiden innan man fått egna erfarenheter av 

yrkeslivet. Förhoppningen är att oron minskar i och med erfarenheter, om den däremot inte 

släpper kan det leda till att den professionelle överkompenserar för känslan av att inte göra 

tillräckligt. Föregående beskrivning kallas för ”Impostor syndrome” och begreppet myntades 

enligt författarna på slutet av 70-talet och även kallas bluffsyndromet. Impostor syndrome 

beskrivs som en känsla som kan uppstå hos den professionelle vid beröm, som denne skjuter 

ifrån sig. Gränsen mellan uppskattning och misslyckande i kontaktyrken är vag, exempelvis en 

insats kan leda till att den professionelle antingen får beröm eller kritik. Konsekvenser det kan 

medföra är överprestation, undvikande av arbetsuppgifter eller prokrastinering, ett 

uppskjutande beteende.  

 

Alla kontaktyrken framkallar känslor hos de yrkesverksamma, skriver Ponnert och Svensson 

(2019) och professionella påverkas av det som de möter och livsberättelser de får 

höra. Hochschild (2003) har definierat risker i kontaktyrken där en av dem är om de 

professionella går in i sin yrkesroll helt och fullt och i kontakt med klienter möter dem för 

personligt och varmt, vilket kan ge konsekvenser som utbrändhet och stress. En annan risk är 

ifall de professionella distanserar sig alltför mycket från arbetet och klienterna, vilket också kan 

leda till utbrändhet. Carlander och Wedeen (2019) menar att de professionella som arbetar nära 

utsatta människor själva hamnar i en utsatt position. Røkenes och Hanssen (2016) skriver om 

gränsen mellan personlig och privat. De menar att professionella hittar sitt eget sätt att vara och 

hantera situationer som inkluderar klienter. Det gäller att skapa en relation till sin klient, som 

känns trygg både för klienten och den professionelle. En yrkesverksam inom socialt arbete kan, 

enligt Dunk-West (2019) vara en person om dagarna i sin professionsroll och en annan hemma 

i det privata. 

 

Hälsa och ohälsa 
Foreman (2018) betonar de professionellas fysiska och psykiska hälsa samt allmänt 

välbefinnande som bas i arbetet och är, för de professionella, det viktigaste att inneha för 

utförande av yrket och nyttjande av kompetens. Prikhidko och Swank (2017) menar även de att 

det är av stor vikt och att det borde vara ett etiskt ansvar att som professionell vara medveten 

om sin hälsa och eventuell risk för svängningar av sitt övergripande välmående. 

Region Halland (2017) beskriver utmattningssyndrom som fysiska och psykiska symtom som 

har sin grund i ihållande stress och/eller tung belastning. Det kan handla om alltifrån enorm 

trötthet som inte går att vila bort, sömnproblem, irritation, koncentrationssvårigheter till fysiska 

problem som ljudkänslighet, tarmbesvär och hjärtklappning. Kruse (2016) beskriver ytterligare 

tecken på begynnande utmattning att exempelvis en individ börjar isolera sig, tar på sig mer 

eller mindre arbete än normalt, tar till olika substanser som syftar till att lugna eller ge energi 

till kroppen och sinnet. Region Halland (2017) skriver att utmattningssyndrom ofta har sin 

grund i påfrestningar på arbetet, exempelvis höga krav eller dålig social arbetsmiljö. Ett 

stressigt arbete kanske inte upplevs som något negativt till en början, men individer kan bli 

utmattade av för lite återhämtning och samtidigt ett intensivt och stressigt arbete.  
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Bornemark (2018) skriver att den största orsaken till utmattning är stress och nämner även etisk 

stress som en av orsakerna. Med etisk stress menar författaren att professionella vet vad de bör 

göra, men hindras av verksamhetens ramar som tidsbrist till allt mer administrativa uppgifter. 

Det som inte hinns med i arbetet ska, enligt Kruse (2016) förmedlas till chefen. Att be om hjälp 

när det är för mycket ses som en viktig del i att få hjälp i tid, likaså att kunna säga nej om 

belastningen är för hög. Det är större risk för individer som arbetar inom kontaktyrken att 

drabbas av ett insjuknande med psykisk diagnos, enligt Försäkringskassan (2013), vilket även 

Carlander och Wedeen (2019) bekräftar genom att skriva att psykisk ohälsa kopplat till stress 

dominerar inom kontaktyrken. De nämner att utmattningssyndrom brukar beskrivas med ord 

som utbrändhet och att “gå in i väggen”. Kruse (2016) menar att det är viktigt att 

medvetandegöra sina resurser och reflektera över sig själv, sin kompetens och sin yrkesroll, för 

att inte gå in i väggen. Hon menar att många upplever arbetet som lustfyllt och att det därav är 

svårt att dra gränser och känna när det blir för mycket. Region Halland (2017) skriver att även 

ett roligt och berikande arbete kan leda till utmattning när det saknas balans mellan 

återhämtning och varaktig/ihållande stress. Balans är även något som Kruse (2016) skriver om, 

där hon påpekar att det är av stor betydelse att motverka stress genom att ha koll på sitt 

energikonto. Det måste finnas en balans mellan det som ger och tar energi. Vid stress finns en 

obalans av dessa där energikostnaderna överstiger ens resurser för att parera en situation, menar 

författaren. I stressiga situationer är det ofta så att man väljer bort det som egentligen tillför 

energi exempelvis hoppa över träningen eller slarvar med maten. 

Arbetsmiljö 
Den psykosociala och fysiska arbetsmiljön påverkar välbefinnande och hälsa hos de anställda, 

skriver Aronsson et al. (2012). Med den fysiska arbetsmiljön menas placering av kontor, 

möblemang, luft och temperatur. Psykosocial arbetsmiljö handlar om arbetssituationen och de 

krav, resurser i olika former, kollegor, arbetsbelastning, gränser för arbetet och vad de 

benämner som ohälsosam arbetsbelastning som finns på arbetsplatsen, vilket Arbetsmiljöverket 

(2014) skriver om i sin författarsamling och allmänna råd. Föreskrifterna menar att 

arbetsgivaren regelbundet bör se över risker för ohälsa på grund av krav och arbetsmiljö och 

regelbundet följa upp och åtgärda dessa risker. Foreman (2018) belyser vikten av de 

professionellas hälsa som bas, då de är sitt eget verktyg. Det borde ingå i de etiska direktiv som 

finns för yrket och då även speciellt i utbildningen. Bornemark (2018) för ett resonemang om 

att den psykosociala arbetsmiljön har försämrats i och med ökad effektivisering, administration 

samt krav på att vara tillgänglig.  

Krav- och kontrollmodellen beskrivs av Aronsson et al. (2012), där krav handlar om 

belastningen i arbetet samt tidspress. Med kontroll menas möjligheten att utnyttja sin 

kompetens i arbetet samt utrymme till att fatta egna beslut. Grad av- och kontroll över påverkan 

av sin arbetssituation, menar Kruse (2016) är två saker som påverkar trivsel på arbetet, men 

även risken för psykisk ohälsa hos de anställda. En annan viktig aspekt för att uppskatta sitt 

arbete är känslan av stöd från ledning, samt att det finns ett tydligt ledarskap. Moxnes (2001) 

menar att det konstaterats att bristfällig kontroll över sin arbetsbörda framkallar ångest hos de 

anställda, vilket kan handla om mängd- eller temporelaterade uppgifter. Kruse (2016) skriver 

att tid är något som bidrar till en känsla av kontroll i arbetet, att hinna utföra sitt arbete på avsatt 
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tid inom arbetsdagens ramar. Försäkringskassan (2014) menar att allt fler yrkesverksamma kan 

bestämma arbetsbelastning och takt. Om man i arbetet upplever låg kontroll, men däremot höga 

krav menar myndigheten att man kan ligga i riskzonen för psykisk ohälsa. Astvik och Melin 

(2013) skriver om den ökade arbetsbelastningen samt ökade krav på kvalitet samtidigt som 

verksamheter styrs mer kostnadseffektivt och decentraliseras. Det innebär att också ansvaret 

ökar på den professionelle att göra ett gott arbete. Höga krav på kvalitet och hög 

arbetsbelastning i kombination med minskade resurser och utökat individansvar, innebär ett 

större behov av välfungerande hanteringsstrategier hos professionella. Syftet med de 

professionellas strategier menar författarna är för att de ska hantera och vara hållbara i sin 

arbetssituation. 

Kruse (2016) skriver om arbetsgivarens roll och vikten av att ledningen har gedigen kunskap 

om hur man skapar en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbörda. I Arbetsmiljöverkets (2014) 

föreskrifter och allmänna råd kan läsas om det ansvaret arbetsgivaren har samt om olika förslag 

till kontroll och åtgärder för att förebygga risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket skriver att 

arbetsgivaren ska ombesörja en hälsosam arbetsbelastning där kraven är anpassade efter 

resurserna som finns att tillgå. Resurserna kan utläsas vara exempelvis redskap och metoder, 

tydlighet i resultat och mål, autonomi och delaktighet i arbetet, stöd från kollegor och chef samt 

bemanning och behörighet. Enligt de allmänna råden ska både svårighetsgraden och mängden 

arbete vägas upp mot resurser. Där ges exempel på vad arbetsgivaren kan göra för att öka den 

psykosociala arbetsmiljön vilket kan vara att ändra sättet att arbeta, prioritera annorlunda, 

alternera de anställdas arbetsuppgifter, fortbilda personalen och ge utrymme för återhämtning. 

Att se var ansvarsområdet går menar Moxnes (2001) skapar en trygghet. Han benämner det som 

rollambiguitet, vilket förklaras genom en beskrivning av den osäkerhet individer kan känna 

över att inte veta vilka förväntningar som finns och var gränserna går. I föreskrifter och 

allmänna råd från Arbetsmiljöverket (2014) står skrivet fem punkter arbetsgivaren har ansvar 

över att arbetstagaren är medveten om. Punkterna är: att arbetsgivare skall bistå sina anställda 

med ramar för vilka uppgifter som ingår i tjänsten, vad man vill uppnå för mål och framgång, 

metoder och arbetssätt, hjälpa till med prioriteringar samt se till att den anställde vet vad de ska 

vända sig vid behov av stöd. Røkenes och Hansen (2016) menar att man för att samverka och 

arbeta nära varandra bör hitta en balans mellan respektive profession och ansvarsområde för att 

kunna komplettera varandra i arbetet med klienter. 

Arbete och fritid 
Aronsson et al. (2012) skriver att det inom forskningen har använts många olika teorier för att 

förklara samspelet mellan arbete och familj samt hur de påverkar varandra. Under åren har 

synen på arbete och familj skett ur ett konfliktperspektiv, där exempelvis problem i hemmet 

kan påverka upplevelsen av stress i arbetet. Nyare forskning enligt författarna visat att fritid 

och arbete även kan ha en positiv effekt på varandra, genom de olika rollerna som områdena 

innebär kan de fungera som positiv förstärkning och stimulans. De tydliga gränserna mellan 

arbete och övrigt liv har delvis suddats ut genom exempelvis de digitala möjligheter som finns 

idag, skriver de vidare. Många kan välja var och när man ska arbeta, vilket innebär att ett större 

krav läggs på den enskilde individen att avgränsa sig och det inkräktar på både arbete och övrigt 

liv. Carlander och Wedeen (2019) skriver om en studie finansierad av AFA där det framkommer 
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att arbete utan gränser kan innebära risker för hälsan. Den genomförda studien visar att 

kontaktyrken blir en alltmer utsatt grupp i vårt digitaliserade samhälle. I studien av Kalliath och 

Kalliath (2014) belyses det som något positivt, att arbetet kan utföras hemma likväl som på 

arbetet för att få familje- och arbetslivet att gå ihop samt att vi som individer är olika och kan 

uppleva effektivitet vid olika tidpunkter på dagen. Om det finns något område i livet som utsätts 

för stressfaktorer kan det enligt Kruse (2016) påverka flera delar av livet och framförallt 

balansen mellan arbete och fritid. En separation, sjuk förälder eller familj kan påverka 

arbetssituationen och balansen mellan fritid och arbetsprestation. Enligt Kruse (2016) kan detta 

både handla om de yttre krav som ställs på den enskilde samt de inre krav den professionelle 

applicerar på sig själv, som spiller över från fritiden till arbetet och tvärtom.  

 

Yrkesrollen 
I mötet med en annan människa är den professionelle sitt eget redskap vilket ofta kännetecknar 

kontaktyrken skriver Carlander och Wedeen (2019). Att förstå sig själv och hur man fungerar 

är viktigt för att förebygga ohälsa, då kan den professionelle stämma av och se när något 

förändras och det skulle kunna finnas risk för ohälsa. Professionellt beteende kan 

sammankopplas med stark självinsikt, menar Jordan (2015), att en människa vet sin roll och 

reflekterar över sitt sätt att vara och handla för att vara professionell i sitt arbete. Författaren 

skriver att en människas förmåga till självinsikt utvecklas successivt i tre faser. Första fasen 

innebär en upptäckt att det som händer i en människas inre påverkar tankar och känslor. Andra 

fasen handlar om att själv kunna bestämma över vad som ska göras med den upptäckta tanken 

eller känslan och den tredje fasen är att i vardagen reflektera över det som uppkommer i det 

inre och ta ställning till vad som ska göras med det. Författaren beskriver en konsekvens av 

utvecklingen i den andra fasen, att allt som en människa upplever i vardagslivet kan ses som 

möjlighet till utveckling och lärande. 

 

Røkenes och Hansen (2016) skriver att yrkesverksamma har både en informell och en formell 

roll. Med den formella rollen menas den arbetsbeskrivning som finns nedskriven på 

arbetsplatsen. Den informella rollen innebär de förväntningar andra har på de professionella. I 

praktiken blir de en kombination av dessa två roller. Ponnert och Svensson (2019) beskriver 

egenskaper som en socionom behöver ha i sin yrkesroll som tillit till sin kompetens och 

ödmjukhet inför okunskap. Socionomer tränar under sin utbildning, men utveckling sker genom 

erfarenheter, i mötet med människor och i samtal med kollegor. 

 

Hanteringsstrategier 
Carlander och Wedeen (2019) skriver att människor söker efter sätt att förhålla sig till utsatta 

situationer, vilket även till stor del sker omedvetet. De strategier som skapas hjälper människan 

att stå ut och orka. Författarna av boken beskriver dessa strategier som ’coping’ - och 

överlevnadsstrategier. Lazarus och Folkman (1984) skriver om dessa som sätt att hantera 

organisatoriska krav och förväntningar samt krav från individen själv.  En definition av 

’coping’ som författarna beskriver handlar om en anpassning av individens tankar och 

beteenden för att kunna hantera en för denne kravfylld situation. ’Coping’ skildras som en 

process av ständig förändring, där man anpassar strategier efter olika situationer. Carlander och 
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Wedeen (2019) skriver att det även handlar om förmågor att omvärdera påfrestande lägen för 

att skapa bättre hanteringsmöjligheter för sig själv. Genom erfarenhet och reflektion utvecklas 

strategierna och individens förmåga att hantera liknande situationer på nya sätt. Lazarus och 

Folkman (1984) menar att copingstrategier kan fungera mer eller mindre bra och att de inte 

alltid är positiva. De kan i vissa fall beskrivas som negativa, till exempel att undvika, minimera 

sina känslor, prokrastinera, acceptera och tolerera omständigheter. Författarna skriver om 

problembaserade eller känslomässiga strategier i de situationer man har kontroll och kan 

påverka benämns som problembaserade copingstrategier. De känslomässiga handlar däremot 

om hur vi som individer hanterar påfrestande situationer och de känslor som följer. Dessa 

mentala hanteringsstrategier som att distansera sig, att ventilera och söka emotionellt stöd hos 

sina kollegor är några av de hanteringsstrategier professionella kan använda sig av. Kruse 

(2016) skriver om ett tankesätt som kan vara till hjälp i arbetets vardag. Hon menar att tankar 

om att allt inte hänger på en själv, att man själv är hela verksamheten och ska lösa allt och allas 

situationer. Aronsson et al. (2012) berättar om ett sätt för att koppla bort arbetet är att distrahera 

tankarna med annat, exempelvis träning eller andra fritidsintressen.  

 

Astvik och Melin (2013) har i sin studie skrivit om fem hanteringsstrategier som 

socialsekreterare använder när det är obalans mellan resurser och arbetskrav. De fem 

strategierna är: kravsänkande strategier, kompensatoriska strategier, voice, exit och 

disengagemang. Med kravsänkande menas att socialarbetare väljer mellan sin egen hälsa och 

arbetets kvalitet.  Enligt författarna menar de intervjuade i studien att “good enough” nivån hela 

tiden sänks i takt med att arbetsbelastningen ökar. Det leder till moraliska konflikter hos 

socialarbetare och känslan av otillfredsställelse i arbetet. Kompensatoriska strategier handlar 

enligt Astvik och Melin om att kompensera för hög arbetsbelastning genom att exempelvis 

jobba över, ta hem arbete eller hoppa över raster. Anledningar till kompensatoriska strategier 

kan vara individens eget ansvar och stress över arbete som man ej hunnit med, med hjälp av 

strategierna ges en känsla av kontroll. Författarna menar att på arbetsplatser där 

arbetsbelastningen varierar behöver kompensatoriska strategier inte vara problematiska, 

eftersom det vid lugnare perioder finns tillfällen för återhämtning. Intervjuade personer i 

artikeln upplever dock inte en varierad arbetsbelastning utan ständigt hög belastning. I längden 

menar författarna av artikeln att kompensatoriska strategier inte är hållbara och kan leda till 

ohälsa. Disengagemang är något Astvik och Melin (2013) beskriver, där hög arbetsbelastning 

blir ett hinder för kollegialt stöd då utrymmet krymper på grund av arbetsbördan. Den höga 

arbetsbelastningen skapar frustration hos de anställda, vilket leder till att de professionella slutar 

engagera sig i arbetsgruppen. De intervjuade i artikeln beskriver en hög personalomsättning där 

människor slutar som en protest mot belastningen och det skapar oro i arbetslaget. Det 

framkommer att arbetsgruppen är viktig för de professionella för att orka med arbetet och även 

det som gör att många stannar kvar i arbetet, trots missnöje med arbetssituationen.  

 

Hirschman (1970) skriver om exit, voice och loyalty, som tre sätt att hantera en överbelastad 

arbetssituation. Med exit menas att avlägsna sig från arbetet, att säga upp sig, eller ha tankar på 

det. Det sistnämnda är ett sätt att skapa mental distans till arbetet. Vidare menar författaren att 

voice är då en anställd väljer att protestera och försöka förändra sin arbetssituation, medan 

denne är kvar på arbetsplatsen. Loyalty handlar om att hålla ut i tystnad och hantera situationen 
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inombords, genom tankemönster och förhållningssätt. Genom att agera på exit, som nämnt sluta 

på sin arbetsplats, kan det bli konsekvenser för både organisationen och individen. 

Verksamheten kan då enligt Astvik och Melin (2013) förlora effektivitet och kompetens medan 

individen kan bibehålla god hälsa och psykiska mående. Moxnes (2001) presenterar ett resultat 

från en studie gjord på ett sjukhus där anställda väljer att sluta på grund av den strukturerade 

miljön som blockerar utvecklingen hos de anställda, och den önskan som finns om utveckling. 

Organisationen kan då upplevas som ett fängelse, där det inte finns utrymme för progress, egna 

beslut och lösningar. Sammantaget menar Moxnes att detta kan vara anledning till exit och att 

söka sig vidare i yrkeslivet. 

 

Arbetslagets betydelse för de professionella i att hantera de emotionella laddningar som kan 

uppstå i arbetet, beskrivs av Ponnert och Svensson (2019). De menar att stödet av kollegor ger 

de professionella energi i positiv bemärkelse. Carlander och Wedeen (2019) belyser vikten av 

det kollegiala stödet för att få möjlighet att ventilera, få råd och stöd samt att det motverkar 

känslor hos den professionelle av att vara ensam och utsatt. Det beskrivs som en 

emotionsinriktad hanteringsstrategi att samtala kollegialt och det är något som rekommenderas. 

Vikten av stöd från kollegor var även något som framkom i Kalliath och Kalliaths (2013) studie, 

som en av sju hanteringsstrategier. Carlander och Wedeen (2019) beskriver det som ett 

konstruktivt hanteringssätt att samtala med kollegor. Att dra sig undan ses däremot som en risk 

för utmattning, vilket även Astvik och Melin (2013) nämner i sin artikel.  

 

Prikhidko och Swank (2017) skriver att det är viktigt med handledning på jobbet och briefing, 

vilket på engelska betyder ”genomgång”. Det innebär att tillsammans med kollegor och 

närstående samtala om sin känsla för en situation, särskilt om det finns känslor av skuld eller 

skam. Det kan exempelvis enligt författarna vara baserat på en känsla av misslyckande, att ej 

känna sig nöjd med presterat arbete. För bättre eget mentalt skydd kan det vara av vikt att 

bearbeta och uppmärksamma sådana tankar och känslor.  

 

Handledning 
Det viktigaste, och även det mest frekvent använda verktyget professionella i kontaktyrken har, 

är sig själv menar Foreman (2018). För att sedan klara av den mentala och emotionella 

belastningen yrket ofta innebär är det viktigt att nyttja den kunskap om olika 

hanteringsstrategier som finns att tillgå. Martin et al. (2015) skriver att nyttjar man sina egna 

känslor för att hjälpa andra, är det viktigt att som professionell få bearbeta sina känslor och 

förebygga sin egen mentala och fysiska hälsa. Genom utbildning går det att påverka och 

förbättra sin fysiska och psykiska hälsa och därmed erhålla ett längre arbetsliv inom yrket. 

Carlander och Wedeen (2019) skriver att professionella som arbetar med utsatta människor har 

ett stort behov av handledning, dels i svåra ärenden, men även för att hantera de känslor som 

uppstår i arbetet hos den professionelle. Handledning benämns som en konstruktiv 

hanteringsstrategi. Killén (2008) skriver att handledning också kan förebygga de 

ickefungerande hanteringsstrategierna och bistår de professionella med stöd. Klienterna möter 

en professionell som har förmågan och verktygen att ge dem den hjälp de eftersöker.  
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Carlander och Wedeen (2019) skriver om vikten av att lämna arbetet på arbetet och använda 

sin fritid till saker som inte sammankopplas med arbetet. Återhämtning på fritiden är en 

hanteringsstrategi och professioner i klientnära arbetsområden har behov av vila på ett annat 

sätt än andra yrkesområden. Däremot beskriver författarna även vikten av en innehållsrik fritid 

där poängen är att distansera tankarna från arbetet.   

 

“Livet är alltid något mer. Den tanken kan vi bara upprätthålla om vi låter våra egna liv vara 

något mer än bara arbetet.” (Carlander & Wedeen, 2019, s. 85) 
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4. Metod 
 

I metodavsnittet som följer presenteras studiens kvalitativa metodval, hur urvalet skett och 

datainsamlingen genomförts. Den analysmetod som använts är konventionell innehållsanalys 

för att synliggöra det kärnfulla i den insamlade empirin. Vidare kan läsas om de etiska 

överväganden vi tagit hänsyn till samt resonemang kring studiens trovärdighet och 

överförbarhet. Avslutningsvis förs en reflexiv metoddiskussion.  

 

Kvalitativ metod 
Studien bygger på kvalitativ metod, vilket syftar till att ytterligare undersöka ett område och 

utöka kunskapen inom det valda ämnet (Andersson & Ahnlund, 2009). Vår studie fokuserar på 

ökad förståelse för vad professionella inom socialt arbete gör för att bibehålla en god hälsa och 

kan vara verksam genom ett helt yrkesliv. I kvalitativ metod är det av vikt att beskriva 

kontextuella situationer vid ett intervjutillfälle enligt Kvale och Brinkmann (2015). De menar 

att det är viktigt att reflektera över hur det kommer sig att resultatet fick just den utgången. 

Faktorerna som kan ha inverkan på utgången av resultatet vid intervjutillfällena kan bland annat 

handla om vad Mattson (2016) skriver om som intersektionellt perspektiv. Hon menar att 

strukturella orättvisor baserade på olika tillhörigheter som exempelvis kön, etnicitet, ålder och 

klass är viktiga att reflektera över som forskare. Att vi vid intervjutillfällena mötte våra 

intervjupersoner fysiskt innebär även att vi hade en del inverkan på empirin. Exempelvis skulle 

det kunna vara hur vi samtalade och fördelade ordet, hur vi var klädda, hur tillmötesgående vi 

var till intervjupersonerna och deras svar samt hur vi valde att placera oss i rummet. Den 

insamlade empirin måste enligt Mattsson (2015) beaktas utifrån den intervjuades kontext, 

dennes livsvärld och position i yrket. 

 

I studien används intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket passar in på studiens valda 

forskningsområde. Denscombe (2016) skriver att intervjuer är lämpligt när fenomen som 

uppfattningar, erfarenheter och privilegierad information som bara personer från fältet kan ge 

information om, ska undersökas. Studiens datainsamling utgår från semistrukturerade 

intervjuer, som Denscombe (2016) beskriver med en lista av ämnen och frågor som ska 

behandlas. Fokuset under intervjun är på respondenten och dennes berättelse. Enligt Dunk-West 

(2016) är intervjuer det forskningssätt som är överrepresenterat bland socialt arbetande 

professioner och en ytterligare anledning till vårt val av datainsamlingsmetod. För 

intervjuguide, se Bilaga 2. Fördelar med intervjuer är enligt Denscombe (2016) att det finns en 

flexibilitet i att ändra följden på frågorna samt justeringar under arbetets gång. Det blir ofta en 

hög svarsfrekvens i och med att intervjuer är bokade och planerade. Både vid intervjutillfället 

samt i intervjuguiden har frågorna utvecklats och bytt plats för att bli mer följsamma efter 

intervjupersonens berättelse. Fördelen med att vi tidigare haft någon form av anknytning till 

våra intervjupersoner reflekterar vi över om detta kan ha påverkat svarsfrekvensen och 

återkopplingen. Alla planerade intervjuer kunde genomföras utan avbokningar. Nackdelar kan 

enligt Denscombe (2016) vara att intervjuer är tidskrävande samt att datamaterialet grundas på 

vad respondenterna berättar, snarare än på vad de verkligen gör. Med tanke på den planerade 

tiden för vår studie spenderades en stor del av den till inhämtandet av empirin. Vid fysiska 
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intervjuer kan intervjupersonen påverkas av den som håller intervjun på olika sätt. Vi reflekterar 

över på vilket sätt vår närvaro påverkar djupet i de beskrivningar intervjupersonen återger för 

oss. Den goda relationen och kommunikationen mellan forskare och intervjuperson, beskrivs 

av Dunk-West (2019). Hon menar att det kan vara utmanande och svårt i insamlingen av det 

empiriska materialet då forskaren ibland ämnar ställa frågor efter egna erfarenheter och tankar, 

samt kunskapen om metoden samt vilka följdfrågor som ställs. Då spelar forskaren en viktig 

roll för den empiri som insamlas. Blom och Nygren (2009) skriver även att man genom muntlig 

information får en slutlig text som inte är lika genomtänkt och reflekterande som om data 

insamlats genom narrativ. 

 

Urvalsförfarande 
Genom ett bekvämlighetsurval, som Dunk-West (2016) menar sker genom forskarnas egna 

kontakter, har studiens intervjupersoner valts ut genom egna och vänners kontakter. De utvalda 

intervjupersonerna i studien arbetar som kuratorer och socialsekreterare inom socialtjänst, skola 

samt hälso- och sjukvård i Norrland. Kriterier för deltagandet i studien är att personen ska ha 

arbetat längre än fem år inom klientnära socialt arbete, arbeta inom spridda yrkesområden samt 

att de tillsammans har en åldersspridning. Intervjuer har skett med fem personer; fyra kvinnor 

och en man, inom olika arbetsområden och på varierade arbetsplatser.  

 

Genomförande av datainsamling 
Innan kontakt togs med tilltänkta intervjupersoner skrevs en intervjuguide (Bilaga 2) där 

frågorna baserades på studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden bestod av fem 

områden: hälsa, utbildning, arbete, klientnära arbete och fritid. Inom dessa områden utarbetades 

vidare flertalet frågor att välja mellan. Frågorna hade ett genomgående fokus på professionellas 

hanteringsstrategier, tankesätt samt reflektioner kring hälsa och hållbarhet i yrkeslivet. 

Denscombe (2016) och Nygren (2009) menar att man i processen kan komma att behöva ändra 

frågor för att nå den empiri som svarar till syftet. Genom mail och sms-meddelanden togs 

kontakt med intervjupersonerna. Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut till 

intervjupersonerna i samband med den initiala kontakten, där de informerades om studiens 

syfte, frivillighet, samtycke och genomförandet av intervjuerna. I samråd med de tillfrågade 

blev det överenskommet om en tid och plats för intervju, som efter önskemål hölls på respektive 

intervjupersons arbetsplats.  

 

De fem intervjuerna genomfördes gemensamt av oss båda. Under intervjuerna var en av oss 

samtalsledare genom första halvan och den andre höll en låg profil, men kunde inflika 

följdfrågor vid behov. Vid andra halvan av intervjun bytte vi roller. Intervjuerna varade i ca. 60 

minuter och spelades in med hjälp av datorns röstinspelare. Denscombe (2016) skriver att 

ljudinspelning har många fördelar, det är bland annat en komplett dokumentation av det som 

sägs. En nackdel är att andra faktorer kan missas som exempelvis icke-verbal kommunikation. 

Ljudinspelningarna transkriberades sedan, där vi delade upp dessa och transkriberade hälften 

av intervjuerna var. Efter varje intervju samtalade vi om intervjun, tankar och funderingar som 

uppstått och skrev upp reflektioner och funderingar som uppkommit vid respektive tillfälle.  
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Analysmetod 
Den valda analysmetoden för studien, konventionell innehållsanalys, beskriver Hsieh och 

Shannon (2005) som att datamaterialet i ett ingående skede läses igenom flera gånger för att 

skapa sig en bred bild av materialet. I nästa steg stryks viktiga ord i texten under som beskriver 

det som är kärnfullt i materialet - vilka kallas meningsbärande enheter. Forskarna berättar 

därefter hur koder skapas genom att materialet läses igenom samt det första intrycket och 

tankarna av materialet skrivs ner. Den mängd koder som samlas ihop bildar några kategorier 

och teman som blir övergripande för hela den insamlade empirin. Fejes och Thornberg (2015) 

skriver om relationen mellan det som ska beforskas och själva forskaren och vikten av den 

relationen. De menar att forskarens egna erfarenheter och förförståelse påverkar och styr 

forskningen och resultatet, exempelvis hur man använder begrepp och benämner koder samt 

forskarens egen tolkning av verkligheten. Vidare skriver de om den kvalitativa analysen som 

den process där forskaren transkriberar, ordnar upp, arbetar med texten till kodning och 

kategorier. Vad gäller processen i övrigt menar författarna att det i kvalitativ metod inte finns 

några direkta regler hur man går tillväga. De skriver att en utmaning i kvalitativ analys kan vara 

att i sitt stora material skapa en kärna och en meningsfullhet i den insamlade datan. Forskarna 

kan ha svårigheter att hitta kärnfulla kategorier eller även missförstå sammanhanget av 

materialet. Denscombe (2008) skriver att en nackdel med kvalitativ analys är den tid det tar att 

analysera och koda empirin. Patel och Davidson (2011) menar att en risk med transkribering är 

att intervjupersonernas kroppsspråk, särskilda betoningar, minspel och gester inte återges, 

vilket kan påverka analysen.  

 

Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017) menar att forskningsetiska överväganden behövs för att hitta en balans 

mellan olika områden, allt från ett kunskapsintresse som bidrar till samhällsutveckling och 

forskningspersonernas rätt till skydd mot risk och skada. I Sverige finns lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor, som Vetenskapsrådet (2017) benämner som 

Etikprövningslagen. Lagens syfte är enligt den 1 § ett skydd för den enskilde individen och 

respekt för människovärdet.  

 

Studien har inte lämnats till etikprövningsnämnden, men Etikprövningslagen har många tydliga 

riktlinjer för forskning som innefattar människor. I 16 § kan läsas om den information som en 

forskningsperson behöver ta del av inför deltagande i ett projekt. I informationsbrevet (Bilaga 

1) till våra intervjupersoner delgavs de studiens syfte och det frivilliga deltagandet, som Dunk-

West (2016) skriver om att närsomhelst kunna avsluta sin medverkan i studien. 

Intervjupersonerna gavs även information om samtycke till medverkan och hur intervjun går 

till samt efterföljande arbete med intervjuerna; transkribering, anonymisering och analys. 

Informationen upprepade vi även vid intervjutillfället, där deltagarna genom informationen får 

förståelse för vad studien och deltagande innebär. Dunk-West (2016) menar att 

intervjupersonerna behöver få insyn i forskarens roll i den aktuella studien, så att denne får 

förståelse för hur forskningsprocessen går till.  

 

De fyra etiska aspekterna är framtagna av Vetenskapliga rådet (2017) och syftar till att skydda 

den deltagande individen från psykiska eller fysiska skador, kränkningar och från 
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förödmjukelse. De etiska aspekterna handlar om informationskravet, där syftet med studien 

tydligt ska framgå till intervjupersonen. Med samtyckeskravet menas att deltagandet i studien 

är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas, i konfidentialitetskravet finns krav och information 

om hur personuppgifter samt empiri förvaras samt vilka som ges tillgång till materialet. Där 

finns även bestämmelser om hur den information som används vid studiens presentation av 

resultat anonymiseras så intervjupersonerna förblir anonyma. Sist nyttjandekravet, där 

författarna också skriver att insamlad data endast får användas i denna studie. De fyra etiska 

överväganden blev studiens intervjupersoner informerade om, först genom informationsbrevet 

och återigen vid själva intervjutillfället.  

 

Trovärdighet och överförbarhet  
Bryman (2018) beskriver intern validitet som studiens trovärdighet. Denscombe (2016) skriver 

att trovärdighet för kvalitativa forskare menas med den grad de kan visa att deras data är exakt 

och precis. Både Bryman och Denscombe skriver att trovärdigheten bland annat handlar om i 

hur stor grad studien har genomförts efter gällande regler. Informationsbrevet om studien som 

skickades till intervjupersonerna utgick från de fyra forskningsetiska kraven. Där fick de all 

viktig information inför deltagande i studien vad gäller frivillighet, samtycke, ljudinspelningar 

av intervjuer, analys etc. Studiens trovärdighet stärks av antalet personer, i denna studie oss två, 

som kodat materialet och gjort den empirinära tolkningen. Studien är välarbetad och har stöd i 

litteratur och forskning. Thornberg och Fejes (2015) skriver om vikten av noggrannhet under 

forskningsprocessen för att öka studiens trovärdighet.  

 

Extern validitet beskriver Bryman (2018) som studiens överförbarhet, beträffande om studien 

kan överföras på andra miljöer och grupper. I kvalitativ forskning söker forskare efter djup i 

resultatet genom att studera några individer med särskilda egenskaper. Då studien bygger på 

intervjupersonernas egna erfarenheter genom berättelser, medför det svårigheter vid 

upprepande av studien vid andra tillfällen gällande ett liknande resultat. Bryman (2018) skriver 

att forskare kan ge en utförlig beskrivning av tillvägagångssätt och resultatet som framkommit 

för att studien eventuellt ska kunna överföras till annan liknande miljö eller motsvarande 

processer. Studien har följt de steg och processer vi efter litteratur har funnit, som bekräftar 

trovärdigheten. Denna studie kan i och med föregående resonemang överföras på kontaktyrken 

inom socialt arbete och omsorg. Thornberg och Fejes (2015) skriver om pragmatisk validering 

som handlar om hur relevant resultatet är i förhållande till målgruppen resultatet ämnar 

presenteras för. Studien kommer redogöras för medstudenter på Socionomprogrammet vid 

Umeå Universitet, vilket ökar studiens pragmatiska validering. Resultatet är högst relevant inför 

den stundande examen och framförallt det kommande yrkeslivet inom det sociala arbetets 

praktik.  

 

Metoddiskussion 
Forskningsprocessen är viktig att reflektera över, enligt Andersson och Ahnlund (2009). Med 

det menas att ett reflexivt synsätt genom hela forskningsprocessen är av vikt, vilket innebär att 

belysa de reflektioner studiens överväganden och val grundar sig på. I urvalet av 

intervjupersoner önskades kontakt med fler manliga professionella för att få en jämnare 
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fördelning. Tidsbegränsningen för studien medförde att urvalet gjordes bekvämt utifrån de 

kontakter som fanns oss tillgängliga, varav flertalet var kvinnor. Senare i forskning har det visat 

sig att könsfördelningen i urvalet representerar hur könsfördelningen ser ut i branschen inom 

socialt arbete. SCB (2019) skriver att när det gäller klientnära arbete är kvinnor som arbetar 

överrepresenterade. Dunk-West (2016) menar att kvinnor traditionellt har fostrats och 

socialiserats till att hantera situationer genom samtal istället för genom handling. 

 

Vid urvalet som tidigare nämnts valdes deltagarna efter ålder och antal år i yrket. Det var just 

positioner/yrken inom socialt arbete som var viktigt, snarare än den utbildningsbakgrund det 

senare visade sig att intervjupersonerna hade. Tankar om antal år inom yrket var dels att 

undersöka om skillnad finns i hur de professionella hanterar sig själva och sin hälsa. Påverkar 

ålder och antal år i yrket vilka hanteringsstrategier de professionella använder sig av? 

 

Det visade sig vid intervjuerna att de flesta av intervjupersonerna inte läst det bifogade 

informationsbrevet, vilket kan ha haft inverkan på de intervjusvar som deltagarna lämnade. 

Hade intervjusvaren blivit annorlunda ifall intervjupersonerna haft mer tid för reflektion innan 

intervjun över sina hanteringsstrategier samt hållbarhet i yrkeslivet? Då syftet var att få reda på 

strategier som de yrkesverksamma använder sig av är det inte säkert att dessa framkommit  

vid egen reflektion eftersom strategier inte alltid är synliga för denne själv.  

 

Vi hade en önskan och en bild innan intervjuerna att få ta del av intervjupersonernas djupa och 

privata reflektioner över deras egna hanteringsstrategier och inte de strategier och 

förhållningssätt som de hört andra använda sig av eller som vi själva kunde läsa oss till genom 

forskning. Vi upplevde en svårighet att komma intervjupersonerna nära och funderar över 

anledningen till detta. Kan det vara platsen vi träffades på, de professionellas kontor? Att som 

studenter vilja ta del av intervjupersonernas yrkeskompetens och erfarenheter inom det arbete 

vi snart kommer ut till, kan göra att de ses som en mentor och handledare för oss. Kan även 

antalet intervjuer spelat någon roll? Om vi vid första intervjutillfället pratat om de generella 

strategierna och vid en kompletterande intervju efterfrågat de privata strategierna och 

förhållningssätten kanske vi fått en empiri som bättre svarat upp mot studiens syfte och 

frågeställningar. Eller beskrivit nivån av den empirin vi önskade på ett ännu tydligare sätt i 

början av intervjutillfället. Hade det blivit någon skillnad i empirin av vad intervjupersonerna 

valde att dela med sig av till oss, om vi mötts och utfört intervjun på en mer neutral, allmän 

plats, till exempel ett café eller på universitetet? På en offentlig plats kan intervjupersonen 

komma att känna begränsningar i vad som uttalas med tanke på kringvarande människor och 

sekretess samt sin yrkesroll efter rollförväntan.  

 

I arbetet med empirin har det varit utmanande att hitta det kärnfulla i materialet, vilket också 

Fejes och Thornberg (2015) skriver kan vara ett problem med kvalitativ analysmetod. Innehållet 

i intervjuerna har varit bra, men det har varit utmanande att ta ut de meningsbärande enheterna 

i materialet eftersom informationen vi inhämtat är utspridd i långa stycken.  
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Under arbetets gång har vi kontinuerligt skrivit ner vad vi gjort, reflektioner och tankar, vilket 

Patel och Davidsson (2011) menar är viktigt, särskilt inför den slutliga analysen. I kvalitativ 

metod analyserar man under tiden och jobbar parallellt, jämfört med kvantitativ metod där man 

insamlar allt material och sedan går vidare. Enligt författarna kan det hjälpa till i processen med 

hur man ska gå vidare i sitt material. För oss resulterade det bland annat i en justering av syfte 

och frågeställningar. Nygren (2009) skriver att forskningsfrågan får anpassas efter den 

förståelse som uppkommer genom forskningsprocessen.  
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5. Resultat och analys  
 

Följande resultat och analys innehåller den insamlade empirin från studiens intervjutillfällen 

samt paralleller till tidigare forskning. Genom koderna framkommer följande sex kategorier: 

hållbar hälsa, kognitiva hanteringsstrategier, praktiska hanteringsstrategier, den 

professionella rollen, energiförluster samt energiförtjänster. Det övergripande temat som 

framkommit i materialet är risk- och skyddsfaktorer. I de olika kategorierna förs ett 

resonemang kring risk och skydd. Vi har i texten valt att benämna studiens fem intervjupersoner 

för IP 1 - 5 samt intervjuperson då ingen indikation på skillnad i resultatet hos de deltagande 

efter könsindelning finns. 

 

Tema: Risk- och skyddsfaktorer 
Genom kodning och kategorisering har det tydligt framkommit att risk- och skyddsfaktorer för 

den professionelles hälsa genomsyrar den insamlade empirin. Den professionelles 

förutsättningar till god hälsa ligger till grund för att utföra ett bra arbete samtidigt som denne 

lever ett bra liv. Kategorierna i vårt resultat kan ses som både risk- och skyddsfaktorer för den 

professionelle. Det är av stor vikt att hitta en fungerande balans mellan dessa för de 

professionella och på arbetsplatsen. Med risk och skydd menar vi att det är ett skydd för 

individens hälsa och hållbarhet när det fungerar, men blir till en risk då det finns brister eller 

obalans. I nedanstående kategorier påverkas individens hälsa och välmående på olika sätt vilket 

gör att arbetsgivaren och den professionelle bör beakta balansen mellan dem för att säkra en 

hållbar hälsa. Kategorierna ger en indikation till vilka områden det är viktigt att det finns en 

medvetenhet om på arbetsplatsen. Hos Arbetsmiljöverket (2015) finns att läsa om 

arbetsgivarens skyldighet gällande den psykosociala arbetsmiljön, där bland annat ”godtagbar 

arbetsbelastning” ingår. Alla strategier är inte alltid positiva och dessa används även om man 

som professionell kanske inte lär ut dem till klienter, det är enligt IP 2 inte lätt att alltid leva 

som man lär: ”… det är viktigt, man kan inte alltid leva som man lär, det tror jag blir för högt. 

Högt krav också för att vi är mänskliga och det får man ju lära till de man träffar också, att det 

är okej att vara så. Att inte alltid följa de här råden att göra perfekt utan så gott det går”. 

 

Hållbar hälsa  
I hållbar hälsa framkommer att det är grundläggande för den professionelle att ta hand om sin 

hälsa för hållbarhet och god prestation i arbetet. När det gäller hälsa har flera av 

intervjupersonerna uttryckt att det handlar om att må bra, bland annat IP 3: ”Stark i kroppen 

och klar i knoppen. Hälsa är att man ska må bra fysiskt och man ska också må bra psykiskt. 

Det är hälsa för mig”. Bland annat beskrev de vikten av basala behov som mat, sömn och kost 

för att fungera och orka både på arbetet och sin fritid. IP 4 uttryckte: “Hälsa är att känna att 

jag mår på ett sätt som gör att jag kan göra det jag vill, kan känna att kroppen klarar av det 

jag vill, känna att jag kan vila… ja men känna att jag har möjlighet att styra både mitt 

mående och att min kropp och min kognition inte styr mig, tänker jag. 
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Några av intervjupersonerna pratade om balansen i arbetet kopplat till den egna hälsan. IP 4: 

”Jag störs inte av att ha mycket att göra. Sen gäller det ju att liksom se vart den gränsen går, 

innan man trillar av den. Och det är ju svårigheten naturligtvis och det är ju tråkigt att börja 

bromsa i saker man tycker är roliga innan man ser att man har ett problem med dem”. Kruse 

(2016) skriver att det ibland är svårt att sätta sina egna gränser när man upplever arbetet som 

roligt och tillfredsställande. IP 4 uttryckte detta genom att berätta om svårigheter att säga nej 

då uppgifterna är roliga och intressanta. Flera av intervjupersonerna nämnde vikten av att lyssna 

in kroppens signaler för att må bra för att inte drabbas av ohälsa på lång sikt. IP 3: ”Den här 

långvariga nötningen är mer hälsofarlig så att säga, men definitivt bli bättre på att känna igen 

signaler… alltså känna av signalerna när det börjar bli för mycket”. 

Om balansen mellan stress och återhämtning saknas kan det leda till utmattning även om 

individer har stimulerande och roliga arbeten (Region Halland, 2017). En risk kan uppstå om 

den professionelles hälsa sviktar. IP 4 menade: “Jobba med nånting som du tycker är roligt, 

för jag tror att risken att bränna ut sig eller bli stressad eller fara illa på jobbet är mycket större 

om man känner att man inte tycker om det man gör”. Astvik och Melin (2013) menar att ett 

roligt arbete inte bara är ett skydd mot utbrändhet, utan också kan innebära en obalans mellan 

energiförlust och energiförtjänst. Upplever den professionelle en obalans mellan det som tar 

respektive ger energi finns en ökad risk för ohälsa (Kruse, 2016). 

Kognitiva hanteringsstrategier  

Carlander och Wedeen (2019) skriver om vikten av att lämna arbetet vid dagens slut, både 

fysiskt lämna men även mentalt släppa tankar på arbetet. Gemensamt för alla deltagare i studien 

var att de framhävde vikten av att lämna arbetet på arbetet och att släppa ärenden, vilket de 

gjorde på olika sätt. IP 2 berättar: ”… men jag kan inte göra nånting nu, jag får tänka på det 

mer imorgon för nu är jag inte på jobbet. Jag kan inte göra nånting nu. Och att vara hård med 

det också…”. ”. IP 1 menade att det är viktigt för hälsan och sin egen hållbarhet att avgränsa 

arbetet från fritiden, både praktiskt och mentalt. Intervjupersoner med vidare utbildning inom 

psykoterapi uttryckte att de kände en större trygghet och tilltro till sin egen hanteringsförmåga 

och uppgav en skicklighet i förmågan att släppa arbetet vid dagens slut. De angav att 

egenterapitimmar varit en del av deras professionalitet i att skapa en hälsosam relation till 

klienterna. 

 

Ett tankesätt Kruse (2016) skriver om som hjälp i arbetet med klienter, är att allt ansvar inte 

vilar på en enskild professionell. Något som framkom hos flera av intervjupersonerna är vad IP 

3 uttryckte: “… du kan inte fixa allt. Det måste man också släppa, och det tror jag är ganska 

lätt, speciellt i början att man går in i det att man ska fixa allt.”. Enligt Moxnes (2001) kan 

professionella känna en trygghet i att veta vilka förväntningar och ramar som följer med 

yrkesrollen. Arbetsmiljöverket (2014) menar att en arbetsbeskrivning kan tydliggöra de ramar 

man förväntas verka inom och kan bidra med en känsla av trygghet i sin professionsroll. 
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I empirin från intervjupersonerna framkom en typ av inställning eller förhållningssätt till sitt 

arbete som kunde hjälpa dem i stunden vilket i stora drag handlade om att kunna hantera 

situationer som uppstår på ett rimligt sätt och ändå behålla en god hälsa. De pratade om olika 

rimlighetstankar gällande belastnings- och ansvarsnivå. IP 5 uttryckte att: “... förstå att du är, 

du är inte Jesus… Det gäller ju också att få bort omnipotensen vi har, att vi tror att vi ansvarar 

för Gud och allting”, en annan intervjuperson: “... jag blir väl halshuggen ibland när man 

säger, det här är bara ett jobb, det måste inte vara ett kall”. Att det sociala arbetet rent historiskt 

beskrivs som ett “kall” skriver Carlander och Wedeen (2019). Den uppfattningen associeras till 

att som professionell se sitt arbete som sin livsuppgift, även om det sker på bekostnad av hälsa 

och välmående. 

Gällande närhet och distans uttryckte IP 5: “Jo, en till sak också. Man pratar ju även där om 

skillnad mellan att vara personlig och privat. Det är ju faktiskt en grundgrej som jag har med 

mig fortfarande. Var klienterna nära, var personlig men inte privat.”. Det hjälper till att skapa 

en professionell relation till klienten som intervjupersonen möter i olika situationer, vilket 

Røkenes och Hanssen (2016) skriver om. Författarna menar att det hos professionella bör finnas 

en reflektion över gränsen personlig och privat där de ser över sitt agerande och tar ansvar för 

hur relationen blir för klienten.  

Genom intervjuerna reflekterade de professionella kring en gräns där en intervjuperson menade 

att arbetet inte får ske till vilket pris som helst. IP 1 uttryckte: “... att det är viktigt att ha 

hanteringsstrategier men inte i hur lång utsträckning som helst, för vi ska egentligen inte 

behöva det... det är ett jobb, det ska inte vara för dränerande”.  

Professionella har olika kognitiva strategier de använder sig av i arbetet, vilka kan vara 

förhållningssätt som fungerar som en skyddsfaktor, Astvik och Melin (2013) skriver om att 

sänka kraven på arbetet och prioritera sin hälsa. Den risk som följer för den professionelles 

hälsa genom att skapa distans eller vara för nära klienten och dennes situation kan enligt 

Hochschild (2003) leda till utbrändhet. En viss nivå av distans menade våra intervjupersoner 

var nödvändigt för att må bra i sitt arbete och vara ett stöd för klienten. Hochschild (2003) 

skriver om en risk i emotionsnära arbete om den professionelle ger för mycket av sig själv på 

en personlig eller privat nivå. Både den professionelle och klienten mår i längden bäst om båda 

håller fast vid sina roller och relationen dessa förutsätter. Författarna menar att klienten känner 

en trygghet i att relationen inte blir gränslös. Den professionelle använder sin kompetens och 

skapar en hälsosam distans mot klienten för bådas vinning. Att hitta balansen i relationen där 

distans och närhet möts kan innebära både risk och skydd, dels för den professionelle men även 

för klienten.  

 

Praktiska hanteringsstrategier  
En viktig hanteringsstrategi som alla intervjupersoner nämnde handlade om att lämna arbetet 

på arbetet och inte ta det med sig hem, för att avgränsa och ha en distans mellan arbete och 

fritid. “För det första så ser jag till att lämna jobbet på jobbet. Att jag inte tar med det hem 

utan, när jag stänger igen dörren här så stänger jag för jobbet.” (IP 1). För att kunna göra den 

avgränsningen krävs medvetna val, där exempelvis IP 4 berättade om valet att inte ha tillgång 
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till jobbmailen hemma. Aronsson et al. (2012) skriver om det gränslösa arbetet som blivit i och 

med det digitaliserade samhället, när man själv kan välja vart man vill arbeta och även när. 

Collins (2008) skriver att vi alla är olika individer vilket innebär en möjlig variation av 

preferenser och därmed fungera som en skyddsfaktor för hälsan. Carlander och Wedeen (2019) 

menar att det finns risk för ohälsa i och med ett arbete utan gränser. Kalliath och Kalliath (2014) 

menar samtidigt att det kan vara ett bra sätt att få familje- och arbetslivet att fungera 

tillsammans. 

Intervjupersonerna uttryckte även ett behov av att göra något helt annat på fritiden exempelvis 

träning, friluftsliv, umgås med vänner och shopping. IP 1: ”Jag har andra intressen än bara 

jobbet. Det gör ju också att man får göra något helt annat, så kan man också lämna jobbet 

bättre” IP 2: ”Träna tycker jag är ganska skönt, springa, göra monotona grejer”. Det är något 

som även bekräftas av Aronsson et al. (2012) som en hanteringsstrategi för att distrahera sina 

tankar från arbetet. En av intervjupersonerna uttryckte att det blir svårt att hålla i längden om 

man inte gör den avgränsningen. Att vila och återhämta sig på fritiden är en hanteringsstrategi, 

skriver Carlander och Wedeen (2019), och även en rik fritid fyllde enligt de professionella en 

funktion för de professionella att distrahera tankarna från arbetet.  

I arbetet använde intervjupersonerna reflektionstid mellan möten och planerade sin kalender på 

ett bra sätt som en praktisk åtgärd. IP 4: ”Jag tror att det är super, superviktigt att man ser till 

att det finns utrymme mellan möten till reflektion, speciellt i början”. Intervjupersonerna styrde 

alla sin egen kalender och trivdes med det. Aronsson et al. (2012) nämner några faktorer som 

motiverar människor i sina arbeten där självbestämmande och frihet i arbetet har stor betydelse 

och även Kruse (2016) nämner att kontroll över sin arbetssituation är viktigt för att trivas på sitt 

jobb. Detta kan ses som skyddsfaktorer, men kan också bli riskfaktorer om de inte fungerar som 

det är tänkt, exempelvis då planeringen brister och reflektionstid faller bort. Kruse (2016) 

skriver om vikten mellan balans av det som tar respektive ger energi där individer vid stress 

först prioriterar bort det som ger mest energi.  Några av intervjupersonerna såg det också som 

en möjlighet att byta jobb om de inte trivdes i organisationen eller att jobbet tog för mycket 

energi. Det stämmer överens med Hirschmans (1970) teori om exit, voice och loyalty, där exit 

menas att de professionella vid missnöje över sin situation planerar eller väljer att lämna arbetet. 

IP 2: ”Om man känner att det är för mycket, att hanteringsstrategierna räcke inte till eller att 

det börjar påverka vardagen för mycket… det är att byta jobb. Byt. Säg upp dig. Hitta ett annat. 

Går det inte så går det inte…”. 

Enligt Ponnert och Svensson (2019) är kollegor en källa till positiv energi för de professionella. 

Intervjupersonerna talade även om vikten av bra kollegor som en hanteringsstrategi i situationer 

som de mötte, att det fanns möjlighet att prata med varandra öppet och ostört. IP 2: “Sen har 

jag jättemycket kontakt med en kollega också eftersom vi kan prata lite mer öppet för hon kan 

ändå förstå för hon får liknande saker och att man kan få avreagera sig. Man kan få vara i det 

trygga rummet och bara få vara jätteirriterad och säga saker som är olämpligt men som ändå 

stannar i det rummet”.  Några av intervjupersonerna nämnde också ”den röda lampan”, som är 

en fysisk knapp på utsidan av kontoret som visar att personen sitter upptagen och inte vill bli 

störd. Det blir ett tillfälle att få stänga om sig och prata ostört med en kollega, även en möjlighet 
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till återhämtning, reflektionstid och att arbeta ikapp. Humor och skämt med kollegor nämndes 

av flera intervjupersoner som ett sätt att hantera det påfrestande i sin arbetssituation. Ponnert 

och Svensson (2019) skriver att socionomer övar sig under utbildningen, men att utveckling 

sedan sker på arbetsplatsen med hjälp av kollegor och erfarenheter. Just kollegors betydelse för 

professionella inom socialt arbete framkommer ofta i forskningen, exempelvis i Kalliath och 

Kalliaths (2013) studie, där det sociala stödet beskrivs som en av sju hanteringsstrategier. En 

av intervjupersonerna nämnde dock utmaningen när det inte fungerar i arbetslaget och hur det 

då blir svårare att lämna arbetet vid dagens slut. IP 3 berättade om en situation som påverkade 

måendet även på fritiden, vilket suddade ut gränsen mellan arbete och fritid och blev 

energikrävande.  

 

Den professionella rollen  
Många av intervjupersonerna reflekterade över delar som rör professionsrollen, bland annat 

utveckling. Flera av intervjupersonerna nämnde hur viktigt det är med olika möjligheter till 

utbildning genom arbetet för att utvecklas i sin kompetens och i sin yrkesroll. IP 5 sa: “Att inte 

sluta fortbilda sig, det är så viktigt att det inte är klokt”. Det framkom även att de professionella 

lärde sig på vägen och i samarbetet med andra professionella, vilket Ponnert och Svensson 

(2019) skriver om. Däremot var det en av intervjupersonerna som upplevde att hennes 

kompetens inte togs tillvara på i den yrkesroll hon hade: “Jag använder inte min kompetens på 

bästa sättet och är därför inte till gagn för dem jag ska jobba med, på det sättet jag kan. Jag 

gör minimalt av min kompetens här och för mig är det viktigt att jag får använda den”. 

Aronsson et al. (2012) skriver att tillvaratagande av den professionelles kompetens är en 

förutsättning för utveckling. Tre av våra fem intervjupersoner hade psykoterapeutisk 

utbildning, Steg 1, och uttryckte en annan trygghet än de med endast socionomutbildning 

gällande tilltron till sin egen förmåga att hantera svåra möten med klienter. De uttryckte att det 

berodde på den egenterapi som var ett obligatoriskt moment i Steg 1 utbildningen. 

 

Flera av intervjupersonerna funderade mycket över sig själva i sin yrkesroll och menade att 

reflekterandet hör till professionsrollen, IP 3 säger: “Och det har ju också med att göra att du 

behöver vara trygg men den kunskap du har. Det innebär också att du måste kunna reflektera 

över ditt eget sätt att vara”. Jordan (2015) skriver att en människas självinsikt utvecklas i olika 

faser och han menar att det hör till den professionella rollen att reflektera över sitt varande och 

sätt att handla. Några av intervjupersonerna beskrev sig själva som sitt eget verktyg i sin 

profession och vikten av att därför också ta hand om sig själva på ett bra sätt. IP 3: “Men jag 

tycker att vi som väljer att jobba med ett sånt här yrke nånstans måste man ju också tycka om 

att använda dig själv som verktyg”. Våra intervjupersoner menade alla att de planerade in tid i 

samband med samtal till utrymme för självreflektion. Det blir både en skyddsfaktor för den 

professionelle då denne ges möjlighet till reflektion och återhämtning. En risk kan då bli om 

reflektionen uteblir på grund av resursbrist. Då kan reflektionen istället ske på raster och fritid. 

Carlander och Wedeen (2019) skriver att den professionelle i mötet med en klient är sitt eget 

redskap. Författarna menar att professionella är olika personligheter, vilket kan innebära både 

styrkor och svagheter. Det som är styrkor för en individ, behöver inte vara det för en annan. IP 

2 sa: “Och vi är individer, vi har olika svårigheter och har lätt och svårt med olika saker”.  
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Det framgår i intervjuerna att flera av intervjupersonerna upplevde sig vara ensamma i sitt 

arbete. En av intervjupersonerna uttryckte att “… jag skulle säga som kurator här så har man 

jättemycket som egenföretagare. Vi driver våra egna firmor på något sätt”. Enligt två av 

intervjupersonerna förberedde inte socionomutbildningen dem för yrkeslivet, vilket skapade en 

osäkerhet över professionsrollen och deras egen kompetens. En av dem sa: “Men också att 

känna att man inte kan. Alltså när man kommer till en som har de här problemen som jag 

förväntas lösa och jag har ingen aning om vad jag ska göra. Jag känner jag kan inte det här. 

Jag känner mig inte kompetent. Jag känner mig dålig och någon kommer att komma på mig 

snart. Att jag inte kan det här, det är en jättejobbig känsla.”. Något som Carlander och Wedeen 

(2019) beskriver, är att socionomer kan uppleva sig vara en bluff och är oroliga att någon ska 

komma på dem. Det kallas Impostor syndrome och författarna skriver att det handlar om en 

osäkerhet hos den professionelle och kan leda till att denne överpresterar, trots ett gott utfört 

arbete. I sin professionsroll kan det finnas en osäkerhet i sin kompetens, IP 3: “För man är ju 

aldrig lärd och kan ju aldrig allt och du kan se det med lite humor. Det är ju tungt det vi 

gör”.  Det är viktigt att vara ödmjuk, skriver Ponnert och Svensson (2019) och menar att risken 

i en allt för stor tilltro till sin kompetens kan leda till att den professionelle går in i situationer 

där klienten hamnar i kläm. Skyddet är just den ödmjukhet som kan skapa bra möten med klient 

på en nyfiken grund där man tillsammans kommer fram till en lösning, istället för att anta att 

man själv har rätt kunskap och vet hur situationen ska lösas. Rollambiguitet kallar Moxnes 

(2001) begreppet där en osäkerhet i arbetsbeskrivning finns och där man själv söker efter ramar 

och riktlinjer att utföra sitt arbete efter. En osäkerhet i den professionelles ramar kan resultera 

i en osäkerhet bland övriga kollegor. En intervjuperson sa: ”Att jag kan inte sitta med de här 

typen av samtal. Att de också vet, många vet inte vad en kurator gör så man måste vara 

jättetydlig. Jag har gått ut och haft en powerpoint och verkligen det här gör jag och det här gör 

jag inte, så att de också vet lite hur de ska använda mig”. Enligt Arbetsmiljöverket (2015) finns 

föreskrifter om de ramar arbetsgivaren ska sätta så den professionelle kan känna trygghet i att 

utföra sitt arbete efter de förväntningar och krav som följer med organisationens ramar. De 

flesta av intervjupersonerna uttryckte att de saknade ramar i deras arbetspositioner och därmed 

kunde känna en övergripande osäkerhet i sin kompetens. Trots att professionerna rör sig inom 

olika organisationer var det en återkommande berättelse bland intervjupersonerna. En av dem 

berättade hur denne själv fick informera kollegorna om sina arbetsuppgifter och dess ramar för 

att kunna prioritera de uppgifter som hörde till dennes uppdrag.  

 

IP 2 berättade om vikten av att vid utmaningar våga be om hjälp: “Jag tror att det är mycket 

upp till en själv, att nu behöver jag hjälp, och inte skämmas för det, inte känna att jag är svag 

eller dålig eller de andra orkar mycket mer än mig…”. För att få hjälp i tid, menar Kruse (2016) 

att det är viktigt att be om hjälp. Socialt arbete har ett pris där några av intervjupersonerna på 

olika sätt uttryckte att vissa saker tillhörde arbetet, IP 3 säger “Jag tror att jag har väldigt 

mycket styrka, jag har väldigt många fördelar bara i min personlighet hur jag hanterar olika 

saker. Dels det att jag tar inte saker personligt. För när vi jobbar inom det här så får man 

väldigt mycket skit kastat på sig.”, IP 1 uttryckte: “Det är ju viktigt om jag ska funka bra så 

måste jag ju ta hand om mig själv, annars kommer man ju inte funka i jobbet heller. Det är väl 

att se till att man tar hand om sig själv, det får inte ske på vilket pris som helst att jag jobbar”. 

Andra svårigheter utifrån sin professionsroll inom socialt arbete är vad en av intervjupersonerna 
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uttryckte: “Att inte kunna få känna sig privat är väldigt jobbigt”. En annan av 

intervjupersonerna sa: “... jag kan ju liksom inte fara ut här på orten och svinga benen i taket 

där på nåt uteställe. Jag får ju faktiskt fundera hur jag beter mig”.  

 

Energiförtjänster 
En vanlig uppfattning som ofta presenteras i media är att kontaktyrken tar energi och att arbete 

med människor är dränerande, vilket Hochschild (2003) skriver. Våra intervjupersoner 

bekräftade att det i emotionellt tunga samtal kan vara påfrestande och uttröttande. Däremot 

uppgav de även att mötet med klienter var den främsta orsaken till att arbetet kändes givande 

och gav dem energi. Det finns risker med att arbeta med människor där det blir alldeles för 

tungt, men det är ändå ett skydd för den professionelle i att känna en meningsfullhet i sitt arbete, 

och därmed kan räknas som en skyddsfaktor. Aronsson et al. (2012) skriver att arbetet blir 

betydelsefullt då den professionelle själv känner att denne gör skillnad för klienter, vilket är 

motiverande i arbetet. Ponnert och Svensson (2019) skriver att viljan till att göra gott och vara 

del i en förändringsprocess är en grund i det sociala arbetet. En skyddsfaktor ligger i att de 

professionella kan se klienters inneboende förmågor till hopp och förändring, att kunna bidra 

gör jobbet roligt. IP 1: ”Det som ger energi är ju att träffa klienter och se att det går att förändra 

saker och ting” och IP 4: “Jag upplever att jag har ett jobb som är viktigt och som gör skillnad, 

och det gör det värt att gå hit”. Intervjupersonerna uttrycker alla att de ser sitt arbete som 

meningsfullt, att det är viktigt att man tycker om det jobb man har och upplever det som roligt. 

Det är något som bekräftas av Aronsson et al. (2012) där en av faktorerna som motiverar 

individer i deras arbeten är upplevelse av meningsfullhet och att kunna göra skillnad för 

klienterna. 

Variationen av arbetsuppgifter är något som ger energi och är något positivt i arbetet beskrev 

en intervjuperson. Att hela tiden utvecklas och att arbetet är utmanande var något som 

intervjupersonerna gav uttryck för. Alla intervjupersoner tryckte på vikten av att ha kollegor på 

plats som man kan samtala med, vilket ger energi i det ensamarbete som positionen i 

organisationen ofta innebär. Det handlade enligt intervjupersonerna ibland om att få en paus 

från tankarna på arbetet och prata om andra ämnen medan det andra gånger handlar om att bolla 

ärenden eller arbetsrelaterade situationer, vilket Carlander och Wedeen (2019) bekräftar. Även 

de forum där intervjupersonerna fick diskutera med personer i samma profession, men i andra 

verksamheter var viktiga och något de professionella uttryckte gav dem energi. IP 2: “Och så 

har vi hangouts, typ Skypesamtal allihopa och där vi kan diskutera och lära oss saker där man 

också kan få prata professionssaker och det är också jätte, jättevärdefullt och det är också en 

sak som ger energi när man får prata med de som gör samma sak. Särskilt om man är ensam i 

sitt jobb.”. I Kalliath och Kalliaths (2013) studie beskrivs stödet från kollegor en av sju 

hanteringsstrategier för att orka med det sociala arbetet. 

En intervjuperson menade att delaktighet var en förutsättning för att denne skulle stanna i yrket. 

Det framgick att det fanns ett behov av förtroende från ledningen för den professionelle, IP 4: 

“… att ha en arbetsgivare som litar på att jag gör det jag ska utan att vara och peta i det jag 

gör, är jättevärdefullt”, men också ett förtroende från den professionelle för ledningen, IP 5 

uttryckte “Ja, men jag är ju din chef jag har ju betalt för det här, du ska ringa mig såna här 
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gånger... känns bara så himla gott liksom att veta att någon tar ändå ansvar”. Kruse (2016) 

skriver om tydligt ledarskap och möjlighet att påverka sin arbetssituation som förutsättningar 

för trivsel på arbetet. En av faktorerna som motiverar den professionelle i arbetet är vad 

Aronsson et al. (2012) beskriver som självbestämmande och att uppleva att det finns frihet i 

uppgifter på arbetet. IP 4: “Jag tror att det kokar ner till liksom… det måste vara, för att jag 

ska trivas och för att jag ska må bra så måste det vara utmanande, det måste vara intressant, 

och jag måste ha en hög grad av självbestämmande och jag måste ha trevliga kollegor”. 

 

Energiförluster  
Intervjupersonerna fick berätta vad i deras arbete som tar energi där organisationen på olika sätt 

nämndes som en faktor. Några beskrev en frustration vid tillfällen de inte upplevde sig bli 

lyssnade på som personal, hög arbetsbelastning, en trög organisation där inget hände eller att 

uppgifter ibland kändes meningslösa. IP 3 svarade på frågan om vad som tar energi på arbetet 

gällande organisationen: “Utan det är allt runtomkring som gör att du inte får göra jobbet, som 

jag tycker det är och det är min erfarenhet att många tycker det”. Arbetsbelastningen har ökat, 

skriver Astvik och Melin (2013), vilket har lett till decentralisering och ett större ansvar på de 

enskilda professionella. Försäkringskassan (2014) varnar för ohälsa ifall de professionella 

upplever höga krav och samtidigt har låg kontroll över sin situation och belastning. Vidare 

pratade en intervjuperson om energiförlust och frustration vid tillfällen då samverkan mellan 

olika myndigheter och verksamheter inte fungerade. IP 5: ”Det som tar allra mest, det är när 

man får inte till stånd samverkan med andra myndigheter och andra kollegor på andra ställen. 

Det är absolut det som tar mest. Det finns ingenting som kan hålla mig vaken om nätterna som 

det”. Att själv tillsammans med klienten ha en vilja att ta sig vidare, men att där mötas av en 

icke-fungerande kommunikation upplevdes för intervjupersonen vara energikrävande och 

hämmande. 

Det framgick också att arbetet, särskilt emotionellt svåra samtal, gjorde den professionelle trött. 

IP 2: “Det är ett utsatt jobb, det tar väldigt mycket energi och man blir väldigt, väldigt trött”. 

IP 4 uttrycker: “... människor som har oerhört mycket ångest, sådär så att det liksom dallrar i 

dom, det är tröttande. Man blir väldigt trött när man sitter i de samtalen...” Att det är ett utsatt 

arbete beror på att de professionella arbetar med utsatta människor, skriver Carlander och 

Wedeen (2019). Ponnert och Svensson (2019) menar att professionella påverkas i mötet med 

klienter och att det uppstår känslomässiga laddningar som den professionelle kan behöva 

hantera. En intervjuperson beskrev sig inte ha tid till vissa, av organisationen definierade, 

viktiga uppgifter där det ställdes stora krav på kvalitet. Att kvalitetskraven och 

arbetsbelastningen har ökat inom socialt arbete, skriver Astvik och Melin (2013). Detta leder 

till behov av hanteringsstrategier hos de professionella för att hålla ut i sin arbetssituation. 

Uppgifterna hade, enligt intervjupersonen, ingen noggrann och tät uppföljning och kunde ligga 

en längre tid än vad denne själv egentligen såg som önskvärt, men upplevde sig inte ha resurser 

att klara av. Kruse (2016) skriver att arbetsgivaren har en viktig roll för att skapa en godtagbar 

arbetsbelastning. I Arbetsmiljöverkets (2015) allmänna råd finns att läsa arbetsgivarens ansvar 

för den psykosociala arbetsmiljön och där bland arbetsbelastning. 
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En skyddsfaktor som intervjupersonerna beskrev var då organisationen fungerar och de kände 

ett stöd och förtroende från ledningen, som de beskrev genom att de då fick större autonomi 

och självbestämmande. Aronsson et.al. (2012) skriver om självbestämmande som en 

motivationsfaktor i arbetet. Risken om den professionelle inte känner någon delaktighet och 

inte tycker sig kunna påverka sin situation, menar Moxnes (2001) att konsekvensen kan bli att 

den professionelle känner sig begränsad i sitt arbete och utveckling. Försäkringskassan (2014) 

beskriver hur de professionella kan riskera ohälsa när de upplever att det finns höga krav och 

låg kontroll. 
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6. Diskussion 
 

Nedan diskuteras studiens resultat, tankar som uppstått samt reflektioner utifrån syfte och 

frågeställningar. En del av materialet i studien har skapat nya frågeställningar som presenteras 

i texten nedan. Studiens innehåll diskuteras och reflekteras utifrån ett större perspektiv.  

 

Syftet med studien var att undersöka vilka hanteringsstrategier de professionella i socialt arbete 

använder sig av för att bibehålla en god hälsa genom ett yrkesliv. Studiens resultat visar att det 

både finns kognitiva och praktiska strategier de professionella använder vid behov. I litteraturen 

skriver bland andra Carlander och Wedeen (2019) om att strategier även till stor del sker 

omedvetet, vilket gör det svårt att identifiera och uttrycka vilka de är då de inte sker på en 

medveten nivå. Vilka hanteringsstrategier de professionella tar till i olika situationer och 

kontexter verkar variera. 

 

Självreflektion 
Inför studien reflekterade vi tillsammans vad våra uppfattningar var om hur arbetsmiljön ser ut 

inom socialt arbete. Något vi många gånger samtalat om har handlat om den arbetsbelastning 

som funnits hos bland annat socialtjänsten och de nedskärningar vi uppfattat inom vårt 

kommande yrkesområde. Detta skrämde oss och vi funderade på över hur vi ska förhålla oss 

till vårt kommande yrkesliv som vi anser vara viktigt och ha sådan stor betydelse i människors 

liv. Innan studien antog vi att professionella använder sig av hanteringsstrategier på något sätt, 

då deras arbetssituation är påfrestande enligt universitetsutbildningen, litteratur, media samt 

personliga kontakter inom socialt arbete. Vi har fått uppfattningen att man på en del 

myndigheter genomfört vissa organisatoriska förändringar, som till exempel sextimmarsdag, 

för en bättre arbetsmiljö vilket gör att vi tänker att problemen är omfattande och de 

professionella behöver stöd. Bilden vi hade var att klientkontakten var det som tog mycket av 

den professionelles energi, medan det senare visade sig var det som de enskilt uttryckte faktiskt 

var det som gav mest meningsfullhet till deras arbete. Det är möjligt att vår förförståelse om de 

professionellas arbetsmiljö påverkat hur vi valde våra frågor i intervjuguiden (Bilaga 2). Kan 

det även ha färgat hur vi reflekterat och ställt följdfrågor vid själva intervjutillfällena?  

 

“Väggen” 
Enligt Kruse (2016) är det svårt att identifiera när det blir för mycket, speciellt om man tycker 

att arbetet är lustfyllt. Då det är svårt för individer att veta hur nära väggen är och var gränsen 

går, är det svårt att i studien bilda sig en riktig uppfattning om hur intervjupersonerna mår i 

förhållande till sin egen situation, hur nära utbrändhet de är. Våra intervjupersoner har genom 

studien uttryckt att arbetet även är en källa till glädje och ger energi. Författare har genom 

litteraturen beskrivit risker för utbrändhet vid ett alltför stort engagemang i sitt arbete. Det blir 

därför svårt att veta vilka av strategierna de professionella i studien använder sig av som är 

positiva respektive negativa då vi inte vet hela kontexten. Deras egen insikt är något som är dolt 

för oss och eventuellt även för dem själva. Hur påverkar varje individs uppfattning om sin 

situation och tankar om var gränsen för utbrändhet går? 
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Människor i utmattning som “gått in i väggen” har först i efterhand, enligt Kruse (2016), 

uttryckt en oförmåga att läsa av kroppens signaler och veta var deras gräns för utmattning gick. 

Väggen uppfattas som diffus och icke existerande i närtid, trots att det verkar finnas en 

medvetenhet om att ens livssituation är stressig och med höga krav. Kruse (2016) menar att 

tidig ingripande är av största vikt för att inte hamna i långvarig sjukskrivning. Våra 

intervjupersoner pratade om svårigheter att sätta gränser för sig själva och behovet av att förstå 

sin kropps signaler. En intervjuperson uttryckte att kollegorna tar hjälp av varandra för att 

bromsa vid hög belastning, och att personen själv har svårt att sätta gränser och säga stopp, 

mycket på grund av att den professionelle trivs med sitt arbete. Varför bromsa in innan man 

verkligen måste? I tidigare forskning skriver vi om utmattning och betonar vikten av 

återhämtning, vilket några av intervjupersoner gör genom att koppla av på soffan. Risken är att 

man genom behovet av återhämtning isolerar sig för att sedan i andra sociala 

sammanhang riskera att känna sig obekväm och eventuellt utebli, menar Kruse (2018).  

 

Arbetsmiljö 
Aronsson et al. (2012) skriver om vikten av självbestämmande och frihet för den anställde i 

arbetet. Möjligheten att styra över sin tid och planering har alla våra intervjupersoner utrymme 

för. Två av dem uttryckte att det hade varit en frustration om någon annan planerade dennes 

kalender. Dock kan det även ses som ett skydd om man själv har svårigheter att begränsa sina 

egna åtaganden. Att inte ha någon annans insyn och vara alldeles för självständig kan resultera 

i att man tar på sig för mycket och i förlängningen riskera utbrändhet. Det paradoxala med 

självständighet kan vara att det skapar mening hos den anställde när denne får förtroende och 

ansvar från arbetsgivaren i sitt arbete, samtidigt som självständighet utan insyn kan vara 

riskfyllt för den anställdes hälsa.  

Socialt arbete innefattar arbete inom många olika områden. Vi har reflekterat över utmaningen 

där de professionella, inom de områden vi mött genom studien, inte säger sig ha tydliga 

arbetsbeskrivningar för sitt uppdrag. En av våra intervjupersoner berättade att denne själv fått 

sätta upp ramar för sitt arbete. Det finns i ett par fall tydliga mål i resultatbeskrivning, men inga 

gränser att luta sig mot som är nedtecknad i en arbetsbeskrivning. Utan arbetsbeskrivning är det 

svårt att veta vilken kompetens som den professionelle behöver eftersöka eller utveckla. En del 

av våra intervjupersoner uttryckte en avsaknad av arbetsbeskrivning och en osäkerhet i hur långt 

man förväntas ta ansvar i situationer kopplat till arbetet. Aronsson et al. (2012) beskriver vikten 

av att känna ett syfte med sitt arbete och sina arbetsuppgifter för att hålla sig motiverad. De 

nämner även vikten av feedback från ledning, chef och klienter är av stor vikt för den anställdes 

trivsel. Det ger en känsla av trygghet och att man gör rätt, vilket i sin tur motiverar de 

professionella. Hur vet man att man gör ett bra arbete om ramar är bristfälliga? 

Enligt Astvik och Melin (2013) är kravsänkande åtgärder ett sätt att hantera en för den 

professionelle ohållbar arbetsbelastning. Det kan vara en utmaning att sänka prestationskraven 

och särskilt då med avsaknad av arbetsbeskrivning. Författarna skriver i resultatet att good 

enough handlar om att välja mellan sin hälsa och arbetets kvalitet. De beskriver det som att 

sänka kraven på kvaliteten i utfört arbete som något de professionella kan applicera i en 

överbelastad arbetssituation. Diskrepans menar Nationalencyklopedin (NE, u.å.) är då praktik 
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och teori inte överensstämmer. När exempelvis en organisation har uppsatta mål, en teori som 

de förväntar sig ska kunna uppfyllas, blir det en diskrepans när resurserna är bristfälliga och 

därmed målen inte i praktiken går att nå. De professionella i studien uttrycker en frustration 

över att inte hinna klart alla arbetsuppgifter och utföra dessa på det vis de önskar och som 

ledningen satt som mål. Dissonans skriver NE (u.å.) om som en attitydförändring som kan vara 

till hjälp att hantera en situation då attityd och handling inte överensstämmer. För att då kunna 

hantera situationen kan den professionelle tvingas till en dissonans för att kunna hantera och 

stanna kvar på sitt arbete utan att genomföra exit. Det kan finnas andra värden som den 

professionelle ser på sin arbetsplats och som denne värderar högre än exit. 

Trygghet i yrkesrollen 
Carlander och Wedeen (2019) skriver om bluffsyndromet Impostor syndrome och ett par av 

intervjupersonerna i denna studie berättade om att de ibland väntar på att någon ska komma 

på dem. Carlander och Wedeen (2019) skriver att det är en fin gräns mellan beröm och den 

misstro som finns till sin egen kompetens. Författarna menar att känslan av att bli påkommen 

ibland aldrig släpper och att det kan vara ett tillstånd som genererar negativa tankar hos den 

professionelle. De menar att överprestation, där arbete redan genomförs på ett korrekt sätt, är 

nära till hands och att en ambition om perfektion av arbetet kan resultera i stress och ohälsa 

för de professionella. Om den professionelle genom organisationen den befinner sig i, tvingas 

acceptera good enough i sitt arbete och sina arbetsuppgifter kan det leda till ohälsa. Om denne 

aldrig känner sig nöjd med sin insats på grund av rädsla för att bli påkommen som en icke 

kompetent professionell, påverkar det även en persons välmående. Moxnes (2001) skriver om 

rollambiguitet, som tidigare nämnts, och den osäkerhet som skapas av att inte veta var gränser 

och ramar går i yrkesrollen. Ponnert och Svensson (2019) skriver om vikten av att en 

socionom har tillit till sin kompetens: att känna sig trygg i sin profession, men att man 

däremot inte behöver kunna allt. Kan konsekvensen av otydliga ramar och osäkerhet i 

kompetens leda till psykisk och därefter fysisk ohälsa? 

 

Det har framkommit i empirin att ungefär hälften av intervjupersonerna har en ytterligare 

utbildning, steg 1 inom psykoterapi. De återger en starkare trygghet kring sin egen kompetens 

än de som enbart har socionomexamen. Genom deras egen reflektion över terapins betydelse 

skapar det nyfikenhet hos oss hur det hade varit om socionomprogrammet innehållit mer 

utbredda inslag om självreflektion och professionsrollen. Hade vi känt en annan trygghet inför 

det kommande yrkeslivet? 

 

I samband med intervjutillfällena framkom strategier de professionella sa sig ta till efter det att 

vi stängt av inspelningen. Vi reflekterar över om det är en medveten strategi att utelämna denna 

information då inspelningen var igång, om detta var något som intervjupersonerna medvetet 

syftade till att lämna utanför studien. Dunk West (2016) menar att det finns en åtskillnad mellan 

det professionella och det privata. Hör dessa strategier till det privata jaget och inte till 

intervjupersonernas professionella jag?  
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Exit 
Flertalet intervjupersoner pratade om uppsägning som en alternativ strategi vid misstrivsel på 

arbetet. De såg det som en möjlighet om de inte tyckte att arbetsplatsen var utvecklande och 

givande. De flesta av studiens intervjupersoner uttryckte att de hade delaktighet i sin 

arbetssituation, vilket de menade var en förutsättning för dem att stanna kvar på arbetsplatsen. 

Teorin om exit, voice och loyalty, enligt Hirschman (1970), är olika sätt att bemästra när 

belastningen på arbetet är för hög. Tankar om exit är även en strategi där det kan tolkas som en 

slags “snuttefilt”, det vill säga något man alltid kan gå tillbaka till och nyttja, att helt enkelt 

lämna sitt arbete och situationen som skapar missnöjet. Astvik och Melin (2013) skriver att 

bristfälliga resurser samtidigt som decentraliseringen lägger större ansvar på den professionelle 

leder till en ohållbar arbetsbelastning. En intervjuperson uttryckte en känsla av att inte få nyttja 

hela sin kompetens och upplevde sig ha mer resurser än vad denne, av organisatoriska skäl 

kunde bidra med. Organisationen blev för intervjupersonen en begränsning och denne hade på 

grund av detta en känsla av kompetensförlust och ibland även tankar på exit. Bornemark (2018) 

skriver att det kan bli en etisk stress då organisationen begränsar handlingsutrymmet och står 

över viljan och kompetensen som den professionelle innehar, vilket hon även beskriver som 

dränerande. Hade tankar och reflektioner om att avsluta sin anställning existerat i lika hög grad 

om arbetsmarknaden och möjligheter till annat arbete sett annorlunda ut? Att tänka på exit kan 

både vara en risk och ett skydd. Ett skydd kan vara att avsluta en anställning där man av olika 

skäl inte trivs, däremot finns det ingen säkerhet hur tiden efter avslutad anställning kan se ut. 

Finns det nya trivsamma arbeten att tillgå och vad blir det för konsekvenser för hälsa och 

ekonomi?  

Avslutningsvis är det som professionell viktigt att reflektera över sig själv och särskilt inom 

socialt arbete. Gränsen för var väggen går, är något som både forskning och studiens 

intervjupersoner beskriver som diffus. Det framgår att det är viktigt med tidiga insatser vid 

tecken på ohälsa, men intervjupersonerna verkar ha svårt att sätta gränser för sig själva i arbetet, 

då de upplever sitt arbete som roligt och givande. Hur kommer det sig att människan inte kan 

identifiera sin egen vägg? 

I några av intervjupersonernas berättelser framkommer en osäkerhet i ramar om arbetsuppgifter 

och gränser. Självbestämmande är något alla beskriver sig ha vid upplägg av sitt arbete, 

samtidigt som de uttrycker en önskan om tydligare ramar genom arbetsbeskrivning. En 

frågeställning och reflektion som uppkommit genom studien är hur professionella skapar en 

begriplighet i arbetet. 

Allt i arbetssituationen går inte att påverka för den enskilde anställde, oavsett 

hanteringsstrategier. Astvik och Melin (2013) skriver om New Public Management som 

utvecklats inom socialt arbete och som decentraliserar ansvaret för resultat och kostnader allt 

mer till individen. Det leder till en utsatthet för den professionelle och en risk för ohälsa, då 

hanteringsstrategier endast hjälper till en viss gräns. Carlander och Wedeen (2019) samt 

Bornemark (2018) skriver om etisk stress, vilket menas att resurser och den professionelles 

ambitioner inte helt kan sammanfogas. Detta skapar en frustration hos den arbetande.  
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Genom att gå in i socialt arbete och jobba med utsatta personer som har det väldigt svårt, ökar 

också risken för oss som professionella att själva bli utbrända och att därmed hamna i en egen 

utsatthet, precis som de individer vi till en början åsyftade att hjälpa. Utan fungerande 

hanteringsstrategier och där arbetsbelastningen är för hög, riskerar även vi att hamna i en 

utsatthet som kräver hjälp av professionella. Cirkeln är sluten.  

 

 

Den hjälpande blir hjälpsökande. 
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7. Vidare forskning 
 

Genom studien har ytterligare frågor väckts. Följande exempel är något vi funderat över under 

studiens gång. Vi reflekterar över att mer forskning inom dessa områden skulle göra nytta och 

skapa en hållbarhet för professionella i det sociala arbetet.    

 

Det hade varit intressant att forska mer på individers insikt och självkännedom gällande sin 

egen gräns, ”väggen”. Varför är den så svår att identifiera? Vi tror att det hade gynnat många 

arbetsplatser och välfärdssamhället i stort genom att eventuellt identifiera gränser och därmed 

tidigare kunna sätta in insatser för att förebygga hälsa och ohälsa hos professionella, vilket även 

skulle gynna välfärdsekonomin.  

 

Vidare hade det varit intressant med en studie som undersöker socionomyrken, där deltagarna 

är av olika utbildningsbakgrund. I studien har vi sett en annan trygghet i tilliten till sin egen 

förmåga hos de professionella med en Steg 1 utbildning inom psykoterapi, gällande att hantera 

svåra och påfrestande situationer.  

 

Hur samhället och arbetsgivaren skapar trygga professionella då kraven ökar och resurserna 

minskar? En studie om vad som skulle hända om arbetsgivaren satte in ytterligare resurser för 

att stärka alla medarbetares självkänsla, med tanke på Impostor Syndrome som framkommit i 

denna studie. Om dessa resurser funnits, hade fler litat på sin egen kompetens och förmåga, ej 

överkompenserat och därmed haft en mer rimliga krav på sig själva? 
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    Umeå, 191004 Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter, Erika och Carolina, som skriver vår kandidatuppsats i höst vid 

Institutionen för Socialt arbete Umeå Universitet. Syftet är att söka förståelse för 

hanteringsstrategier som yrkesverksamma inom socialt arbete använder sig av för att behålla 

en god fysisk och psykisk hälsa genom ett helt yrkesliv. 

 

Att socialt arbete är krävande på många sätt, inom flera olika områden, betyder för oss att det 

är av stor vikt att hitta sätt att hantera sin egen tillvaro kopplat till yrkeslivet. Under 

socionomutbildningen sätts fokus på utsatta individer, däremot upplever vi en brist i 

utbildningen för hur vi i vårt kommande yrke ska hantera vår egen utsatthet som professionell 

inom socialt arbete. Därför är vårt fokus hur professionella förhåller sig till hälsa och vilka 

hanteringsstrategier och tankemönster som används, både på fritiden och i arbetet, för att 

behålla en god hälsa genom ett helt yrkesliv.  

 

Studien baseras på intervjuer med ca. 5 professionella inom olika områden i socialt arbete, där 

vi hoppas att du är en av dessa personer. Deltagande i studien är frivilligt och samtycke ges 

genom att du deltar i intervjun som beräknas ta ca 60 min. Vi utgår från ett semistrukturerat 

frågeformulär där egna berättelser kommer få ta plats. I samråd med dig bestämmer vi var 

intervjun ska hållas och planerar gärna in vår träff så snart som möjligt, helst redan vecka 41. 

En ljudinspelning kommer göras av intervjun, som sedan transkriberas, anonymiseras (dvs. 

inga personuppgifter kommer att uppges i slutprodukten), samt analyseras. Intervjumaterialet 

kommer inte att användas till något annat än just uppsatsen. Genom uppsatsprocessen får vi 

handledning och kommer därmed dela materialet med honom. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor, vi önskar en snabb respons om du har möjlighet att delta i 

intervjun eller inte. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar Carolina Nyberg och Erika Vennberg 

 

 

 

Carolina Nyberg   Erika Vennberg 

Cany0040@student.umu.se                                           Erve0016@student.umu.se 
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Semistrukturerad intervjuguide   Bilaga 2 

 

Kan du berätta om dig själv och vem du är? (Ålder, uppväxt, boende, familj, yrke etc.) 

 

Hälsa - Vad innebär hälsa för dig?  

Hur viktig är din hälsa i förhållande till din yrkesroll? 

Vi tänker att professionella har kunskaper om hur man bör ta hand om sin hälsa. Upplever du 

att du tar tillvara på den kunskap som du har? 

 

Utbildning - Hur förberedde utbildningen dig med hanteringsstrategier och tankar om 

hållbarhet i yrkeslivet? På vilket sätt kände du dig förberedd för olika typer av möten?  

Har du genom utbildning och fortbildning fått kunskap/tips om hanteringsstrategier för att 

hålla i yrkeslivet? I så fall vilka? 

 

Arbete  

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Hur pratar man om hållbarhet hos personalen på arbetsplatsen? (förebyggande, utbrändhet) 

Vad upplever du tar respektive ger energi i ditt arbete? (Vad är mest jobbigt i ditt arbete?) 

Hur tar du hand om din hälsa under arbetstid?  

Vilka hanteringsstrategier tar du till under arbetstid? (Planering, briefing) 

Berätta om en situation där du använt dig av hanteringsstrategier och hur/vad du gjorde?  

Vad gör arbetsplatsen för att bibehålla och upprätthålla god hälsa hos medarbetare?  

För att du ska må bra, vad tycker du är viktigt på arbetsplatsen respektive med dina 

medarbetare för ert välmående? 

Hur påverkar din fritid ditt arbete?  

 

Klientnära arbete 

Hur tänker du i klientnära samtal för att ha en bra balans mellan distans och närhet? 

På vilket sätt påverkar emotionellt svåra samtal dig? 

Vad tänker du på innan och hur går du vidare efter ett svårt samtal? 

 

Fritid - På vilket sätt återhämtar du dig efter en arbetsdag/arbetsvecka? 

Vad gör du för att hand om och förebygga din hälsa på fritiden? (fysiskt, mentalt) 

Finns det något kopplat till ditt arbete som går ut över din fritid? På vilket sätt? 

Vad ser jag för förbättringsmöjligheter för att jag ska orka och hålla långsiktigt? (Hälsa) 

 

Avslutning -   

Om du tänker dig en optimal livssituation där din hälsa skulle utvecklas och du må som bäst, 

vad finns där som inte finns här idag?  

 

Hur ser du på din framtid inom ditt nuvarande yrke? 

 

Finns det något som vi pratat om som du tycker är av extra vikt? 

 

Är det något du vill komplettera med utifrån det vi pratat om som du anser är viktigt för oss 

att ta del av?  

 Kodningsschema         Bilaga 3 
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Meningsbärande enheter 
 

Koder Kategorier Teman 

“Hälsa är att känna att jag mår på ett sätt som 

gör att jag kan göra det jag vill, kan känna att 

kroppen klarar av det jag vill…” 

 

“Jobba med nånting som du tycker är roligt, 

för jag tror att risken att bränna ut sig eller bli 

stressad eller fara illa på jobbet är mycket 

större om man känner att man inte tycker om 

det man gör.” 

 

“... jag har fortfarande en tendens att säga ja 

till allting, det låter ju så skoj...” 

Må bra 

 

 

 

Tycka om sitt arbete 

 

 

 

 

 

Balans 

Hållbar hälsa Risk- och  

Skyddsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

“... förstå att du är, du är inte Jesus… Det 

gäller ju också att få bort omnipotensen vi 

har, att vi tror att vi ansvarar för Gud och 

allting”. 

 

“ … jag gjorde vad jag kunde i alla fall.” 

 

“Det är ingen svaghet att liksom erkänna, 

vare för sig själv eller nån annan, att det här 

klarar inte jag av...” 

 

 “Att inte koppla in dig själv, men att alltid, 

alltid lyssna.” 

Hjälptankar 

 

 

 

 

Förhållningssätt 

 

 

Distans 

 

Kognitiva 

hanteringsstrategier 

 

 

“För det första så ser jag till att lämna jobbet 

på jobbet. Att jag inte tar med det hem utan, 

när jag stänger igen dörren här så stänger jag 

för jobbet.” 

 

“Sätter på röda lampan och bokar 

ingenting…”.  

 

“Jag tror det är super, superviktigt att man ser 

till att det finns utrymme mellan möten till 

reflektion, speciellt i början.” 

 

“... att byta jobb. Byt. Säg upp dig, hitta ett 

annat.”. 

 

“... och sen att man har lite humor. Man 

måste kunna skämta, prata om saker och ting 

utan att ha dåligt samvete för att man gör det. 

Så länge det sker i ett slutet rum så att säga. 

Nånstans måste du få kräkas också.” 

 

Avgränsa 

 

 

 

 

Återhämtning 

 

 

Planering 

Reflektionstid 

 

 

Byta jobb 

 

 

Trygga rummet 

 

 

Praktiska 

hanteringsstrategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... som ensam profession på arbetet driver vi 

som våra egna firmor” 

 

 “Vi har ju valt det här jobbet, så att nånstans 

måste vi också hitta ett sätt att hantera det på 

egen hand” 

Ensamarbete 

 

 

 

 

Arbetets pris 

Professionsrollen  
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“Att inte kunna få känna sig privat är väldigt 

jobbigt” 

 

“Jag känner mig dålig och någon kommer att 

komma på mig snart”.  

 

“… nånstans måste du ju tycka om att 

använda dig själv som verktyg.” 

 

“Sen ska ju jag jobba för att göra mig själv 

onödig. Inte att individen blir beroende av 

mig.” 

 

“… att nu behöver jag hjälp, och inte 

skämmas för det, inte känna att jag är svag 

eller dålig.” 

 

“Att inte sluta fortbilda sig, det är så viktigt 

att det inte är klokt” 

 

 

 

Rollförväntan 

 

 

Osäkerhet i 

yrkesroll 

 

Mig som verktyg 

 

 

Inte oumbärlig 

 

 

 

Be om hjälp 

 

 

 

Utveckling 

 

Risk- och 

skyddsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “... måste vara utmanande och intressant, ha 

en hög grad av självbestämmande och 

trevliga kollegor” 

 

”Det som ger energi är ju att träffa klienter 

och ser att det går att förändra saker och 

ting.” 

 

“få prata med de som gör samma sak. Särskilt 

om man är ensam i sitt jobb…” 

 

 “Jag upplever att jag har ett jobb som är 

viktigt och som gör skillnad, och det gör det 

värt att gå hit.” 

 

Arbetsmiljö 

Autonomi 

 

 

Mötet med klient 

 

 

 

Kollegors betydelse 

 

 

Meningsfullhet/göra 

skillnad 

Energiförtjänster  

 “... och det var ju bara hittepåuppgifter” 

 

“Det är ett utsatt jobb, det tar väldigt mycket 

energi och man blir väldigt, väldigt trött”. 

 

“Att inte bli lyssnad på som personal. Att det 

är lite personal. Att det är mycket ärenden.” 

 

Utan insyn 

 

Arbetets 

konsekvenser 

 

Organisation 

Energiförluster  


